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Eenn andere geschiedenis
Opp 13 maart 1878 hield Nuyens een spreekbeurt voor het Utrechts studentengezelschapp Scientiis Sacrum, in de zaal van 'Kunstliefde', van het Gebouw van Kunstenn en Wetenschappen. Aanleiding was de herdenking van de Unie van Utrecht,
waaroverr de studenten van zijn oude Alma Mater hem om een lezing hadden gevraagd.. Nuyens sprak in een "waarlijk levendigen causeriestijl" een "talrijk gehoor"" van studenten toe, dat de spreker meermaals met "luid applaudissement"
begroette,, al wilde dit niet zeggen dat de studenten van deze algemene studentenvereniging11 zich ook lieten overtuigen. Volgens de verslaggever van het Utrechtscb
ProvinciaalProvinciaal en Stedelijk Dagblad zou ook de "eer der Alma Mater", Nuyens' eigenn universiteit waarover hij tijdens de lezing "met verrukking sprak", "zoo iets
niett gedoogen".2 Volgens de correspondent van de NRC was het betoog geestig
genoegg begonnen, met het ophalen van oude herinneringen aan zijn studententijd
inn Utrecht, maar had Nuyens zich na de pauze doen kennen als "de dorre, strengee historicus, die zelfs geen glimlach meer op het gelaat der aandachtig luisterendenn te voorschijn riep." 3
Dee causerie had als onderwerp het goed recht van een katholieke geschiedbeschouwing.. Nog datzelfde jaar zou Nuyens de voordracht in zijn eigen tijdschrift
OnzeOnze Wachter laten afdrukken onder de titel 'Reconstructeurs der geschiedenis'.4
Hett is een nog steeds lezenswaardig stuk, dat vooral interessant is omdat Nuyens
daarinn een katholieke geschiedtraditie construeerde, een traditie die terugging tot
inn de zestiende eeuw.
Dezee door Nuyens geconstrueerde geschiedenis was met recht een familiegeschiedenis,schiedenis, een term die zelfs heel letterlijk genomen moet worden. Nuyens verteldee de studenten over zijn voorvaderen, die in de zestiende eeuw in het Vlaamssprekendee deel van Brabant woonden. 5 In het voorwoord van de Beroerten had
Nuyenss zijn persoonlijke familiegeschiedenis ook al op het tapijt gebracht. "Mijnee vaderlijke voorouders [waren] bewoners van het oude hertogdom Brabant. (...)
11 Over Scientiis Sacrum zie het Archief van Unitas in Het Utrechts Archief, nr. 146, inv. nr. 14: Het reglementt der vereeniging Scientiis Sacrum. Scientiis Sacrum stelde "zich ten doel (...) universeele kennis bij zijne
ledenn te bevorderen door het doen houden van voordrachten, zoo door de leden zelven als door erkende specialistenn in alle vakken van wetenschap en van alle richtingen." Over de ontstaansgeschiedenis van Scientiis Sacrumm zie J. Bierens de Haan e.a. (redactie) Het Utrechtscb Studentenleven 1636-1936 (Utrecht 1936) 421-422
22 Utrechtscb Provinciaal en Stedelijk Dagblad (donderdag 14 maart 1878).
33 Nieuwe Rotterdamsche Courant 15 maart 1878.
44 W.J.F. Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', in: Onze Wachter (1878) eerste deel, 161-182.
55 Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 172-173.
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Henricuss Nuyens [was rond 1600] oud schepen, rentmeester der stad en deken
derr lakenwevers te Lier [en] kerkmeester van St. Gomarus. (...) Mijne voorouders
vestigdenn zich later in Noord-Brabant. Vandaar kwamen zij voor meer dan eene
eeuww naar Amsterdam en vandaar naar Noord-Holland. Sinds meer dan eene
eeuww wijdden zij zich van vader op zoon aan de geneeskunst. Ik meld dit, omdat
ikk er prijs op stel als een Nederlander van ouden stam beschouwd te worden." 6
Ookk in een Franstalig artikel, over de Pacificatie van Gent, benadrukte Nuyens de
persoonlijkee betekenis die deze geschiedenis voor hem had.7 Hij wees zijn Belgischee lezers op zijn Zuid-Nederlandse roots. "Mes ancêtres paternels appartenaient,, déja il y a trois siècles, a cette bourgeoisie énergique, qui donna aux villes du
Brabantt tant d'éclat et de puissance, et pour laquelle la branche flamande de 1'idiömee 'Dietsch' était la langue maternelle."8 Nuyens nam een Groot-Nederlands
standpuntt in. Hij wees er op dat het niet toevallig is dat in de meeste Buitenlanden
dee Nederlanders bekend staan onder de overkoepelende naam 'Vlamingen'.9
Nuyens'' persoonlijke identificatie met de Zuidelijke Nederlanden ging zo ver dat
toenn hij in 1863 in verband met een katholiek congres in Mechelen was, hij de gelegenheidd te baat nam om kennis te maken met de Belgische tak van zijn familie.10
Zeerr tot zijn genoegen viel het hem op dat in het toenmalige België dezelfde familieoverleveringenn verteld werden als bij de Noord-Hollandse tak. Dat gold overigenss niet alleen voor de familie Nuyens, maar ook voor andere Nederlandse katholieken.. Het belang dat Nuyens hechtte aan een ver in de geschiedenis teruggaandee familiestamboom, blijkt ook uit de necrologie die hij in 1889 aan zijn
"dierbarenn vriend" Alberdingk Thijm wijdde. Hij constateerde dat ook Alberdingkk Thijm tot een (in diens geval oude Amsterdamse patriciërs-)familie hoorde
diee "getrouw [was] gebleven aan het voorvaderlijk geloof"." Het maakte hem,
naarr Nuyens' zeggen, tot een "volbloed Hollander", die "gevoelt in zeer vele opzichtenn nog zooals zijne vaderen gevoelden. Zoo ik hem bij iets mocht vergelijken,, dan is hij een Amsterdamsch Patriciër der XVIIde eeuw, verplaatst in onze
XlXdeeeuw.'" 2 2
Volgenss Nuyens was er sprake van een onafgebroken traditie van mondelinge,
katholiekee overleveringen. In zijn artikel 'Reconstructeurs der geschiedenis' vermelddee Nuyens dat er binnen het gezin waarin hij opgroeide vaak verteld werd
overr oude familietradities, die tot in de zestiende eeuw terugreikten. Zijn geslacht
wass "innig gehecht [gebleven] aan den voorvaderlijken godsdienst."13 Alberdingk
Thijmm sprak in dit verband over oude overleveringen die aan het haardvuur verteldd werden: "hier [in Holland], aan het hoekjen van den haard, werd het familielevenn wakker en warm gehouden; hier werd de heuldrank der katholieke traditie
mett groote teugen gedronken, waarop schoolboek noch geschiedfoliant iets ver66
77
88
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111
122
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Nuyens, Geschiedenis der Nederlandscbe beroerten, deel 1, xxiii-xxiv.
W . J ' F . Nuijens, 'La Pacification de Gand', in: Revue Générale 12 (1876) Tome XXIV, 5-31 en 177-201.
Idem, 5.
Idem, 7.
A. Nuyens, 'Dr, W.J.F. Nuyens. Een karakter- en levensschets', 49.
W.J.F. Nuvens, 'Geen rouwkrans', in: De Amsterdammer (1889).
Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 171,
Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 172.
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mocht."144 Nuyens drukte deze opmerking van Thijm af in het voorwoord van zijn
Beroerten.Beroerten. Het demonstreerde het bestaan van een eigen katholieke geschiedtraditie,, al was deze niet in de 'officiële' geschiedschrijving vastgelegd. De katholiekenn hadden, "met de eigenaardige taaiheid van 't volkskarakter, weerstand gebodenn aan de nieuwe leer, en zich gehouden aan de oude Moederkerk. Maar dat volk
heeftt getrouw zijne traditiën bewaard: traditiën niet in historieboeken opgeschreven;; door Hooft niet gekend; door Bor niet opgeteekend; maar bewaard aan den
huiselijkenn haard; begraven in het diepste van hun hart; daar omschansd met den
muurr van de afgetrokkenheid en 'achterkouzigheid' waardoor de landelijke bevolkingg zich kenmerkt."15 De "katholieken bewaarden in hun boezem de herinneringenn hunner nederlaag, hunner onderdrukking, hunner smart en er onuitdelgbaree liefde hunner vaderen voor der dierbaren nederlandschen grond."16
Dee door hem gememoreerde overleveringen hadden bij Nuyens geleid tot een
beseff van een 'andere' geschiedenis. "Is het wonder dat hij, op rijper leeftijd gekomen,, toen liefde voor 's lands historie was ontwaakt, spoedig begreep dat er nog
eenee andere traditie bestond, dan die welke sinds jaren en jaren als de eenig ware
wass voorgesteld en die de eenig officiëele was geworden?"17 Vanuit zijn eigen familiegeschiedeniss construeerde Nuyens een alternatieve geschiedenis, waarin hij
enn zijn geloofsgenoten zich konden herkennen.
Naastt de mondelinge overleveringen hadden de katholieken ook een gesebreven
geschiedtraditie,, die Nuyens met ere wilde vermelden. Het was "een andere reeks
vann mannen", een eigen geschiedtraditie, misschien niet zo talentvol als de geschiedtraditiee van Fruin en Groen van Prinsterer, maar zeker niet tekort schietend
inn moed en in een "diep gewortelde, onwrikbare overtuiging".18 Deze katholieke
traditiee was in feite nooit gedoofd. "In den loop der XVIIde en XVIIIde eeuw
openbaardee het zich nu en dan door kleine, onopgemerkte, lang vergetene, onbeduidendee verschijnselen, dat de historie-traditiën bij de Katholieken van ons land
niett waren uitgestorven." Ook de katholieke geschiedschrijving had zijn voorloperss gehad, Nuyens noemt de belangrijkste namen: "De traditie, waarvan Alberdingkk Thijm en Nuyens de woordvoerders zijn, is even oud als die, welke door
Groenn van Prinsterer, door Fruin wordt voorgestaan. Nicolaas Burgundius, Florentiuss van der Haer, Michael ab Isselt, Pontus Payen, Renom de France (wiens
belangrijkk werk ik hoop dat eenmaal zal uitgegeven worden), Strada, zijn evenzeer
waardigg als getuigen gehoord te worden als van Meteren, Bor, Hooft, Grotius dit
zijn."199 De zeventiende-eeuwse Pater van Teylingen kan hier nog aan toegevoegd
worden.. Zoals Thijm het in het voorwoord van Nuyens' Beroerten uitdrukte: "in
dee boekjens van Pater van Teylingen leerde men de katholieke traditie ten aanzien
vann de zaken der XVIe eeuw vasthouden". Met het boekje werd bedoeld de Op144 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten, deel 1, x.
155 Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 169.
166 W.J.F. Nuyens, 'De Nederlandsche Beroerten der XVIe eeuw uit een katholiek oogpunt beschouwd; andwoordd aan prof. R. Fruin, prof. J. van Vloten en dr. M. van Deventer', in: Dietsche Warande 8 (1869) 237-288,
aldaarr 238.
177 Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 173.
188 Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 168-169.
199 Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 173.
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komstekomste der Nederlandsche Beroerten, gepubliceerd in 1642, een publicatie die langee tijd is toegeschreven aan de pater jezuïet August van Teylingen, maar tegenwoordigg aan een andere auteur wordt toegeschreven: Antonius van Schellingwou.20 0
Inn een notendop had Nuyens in zijn 'Reconstructeurs der geschiedenis' daarmee
aangegevenn waar het om ging, daarbij en passant zijn belangrijkste inspiratiebronnenn noemend. Daarnaast noemde Nuyens tevens de geschiedtradities, waartegen
hijj zich afzette: de, zoals hij het noemde, "verouderde Wagenaarsch-Siegebeekiaansch-Aristocratisch-Arminiaanschee opvatting van des lands historie" en de
daaraann verwante "Calvinistisch-Orangistische zoogenaamd anti-revolutionnaire
opvatting".211 Toonaangevend was vooral de eerste, verlicht-protestante traditie
vann de bekende achttiende-eeuwse Hollandse historicus Jan Wagenaar (17091763)) en zijn latere verdediger de Leidse hoogleraar Matthijs Siegenbeek (17741854).. Jan Wagenaar had met zijn 21-delige Vaderlandsche Historie, die verscheen
tussenn 1749 en 1759, een aaneengesloten verhaal over de Nederlandse geschiedenis
geschreven,, een geschiedwerk dat, in de woorden van de protestantse literator en
geschiedschrijverr Willem Bilderdijk, werd aangenomen als een evangelie.22

Inn dit hoofdstuk wordt dieper ingaan op de tradities die Nuyens voor zichzelf
construeerdee en waarop hij zei voort te bouwen. Het gaat daarbij zowel om de
mondelingee overleveringen, waardoor Nuyens zich zo geïnspireerd wist, als om
dee min of meer officiële geschiedschrijvers, zoals Burgundius en Van der Haer.
Geschiedeniss zie ik hier als een vorm van geheugenkunst, die ingezet werd om
zichh een katholieke identiteit te verwerven.23 Daarmee wordt voortgebouwd op
hett werk van Pierre Nora's Les lieux de mémoire, waarin immers de relatie tussen
traditie/geheugenn en de (wetenschappelijke) geschiedschrijving centraal staat.
Dee relatie tussen de oude tradities en het moderne historisch bewustzijn is een
interessante.. De Franse historicus Philippe Ariès (1914-1984) heeft hier al op gewezen.. In 1943 publiceerde deze vader van de mentaliteitsgeschiedenis een vrijwel
vergetenn studie: Les traditions sociales dans les pays de France.24 In dit boek ging
hett Ariès niet om de 'grote', politieke geschiedenis, maar juist om de kleine intiemee geschiedenis, die voor Ariès een levende betekenis had. Hij zou het later uitvoerigg beschrijven in zijn studie over de geschiedenis van het historisch besef Le
tempstemps de l'histoire, uit 1954, en in zijn intellectuele autobiografie Un historiën du
dimanche.dimanche.lblb In de jaren vóór de oorlog was Ariès in de ban van een sterk gep

200 B. A. Vermaseren, De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de zestiende en zeventiende eeuw over
dede opstand (Leeuwarden 1981) 279-280. In de aanvullingen in de herdruk, bladzijde L, noemt Vermaseren de
Amsterdamsee priester Antonius Schellingwou de werkelijke auteur.
211 Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 166-167.
222 Bilderdijks opmerking over het evangelie van Wagenaar is een citaat uit een brief van Bilderdijk aan Tydeman,, 11 september 1808, geciteerd in L.H.M. Wessels, Bron, waarheid en de verandering der tijden. Jan Wagenaargenaar (1709-1773), een historiografische studie (Den Haag 1996) 99.
233 Vergelijk Patrick H . H u t t o n , History as an art of memory (Hanover/Londen 1993).
244 Het werd herdrukt in: Philippe Ariès, Essais de mémoire 1943-1983 (Parijs 1993) 91-187.
255 Philippe Ariès, Le temps de l'histoire (Parijs 1986, oorspr. 1954) en Philippe Ariès, Un historiën du dimanchemanche (Parijs 1980).
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seerdee geschiedschrijving: de rechtse royalistische traditie van historici als Jacques
Bainville,, in welke traditie na de oorlog Pierre Gaxotte zijn Histoire des Francais
zouu publiceren. Ariès was een felle partijganger van de rechts-extremistische Actionn francaise. Maar minstens zo belangrijk in de vorming van zijn historisch bewustzijnn waren de geschiedverhalen die in familiekring verteld werden en de
streektraditiess waaraan hij zijn eerste boek zou wijdden. Met zijn mentaliteitsgeschiedenis-toenn nog (in 1949) door hem existentiële geschiedenis genoemd - wildee Ariès een brug slaan tussen de publieke conservatieve en nostalgische geschiedschrijvingg en de intieme geschiedenis van zijn jeugd.
Inn navolging van Ariès heeft de Amerikaanse historicus Patrick H. Hutton gewezenn op het belang van familietradities en streekoverleveringen in de vorming
vann een historisch bewustzijn. Hutton is in meer brede zin geïnteresseerd in de relatiee tussen traditie en geschiedschrijving, waarbij hij traditie opvat als de manier
waaropp een samenleving zich haar verleden herinnert. Het is zijn stelling dat negentiende-eeuwsee historici als Ernst Lavisse in hun geschiedschrijving voortbouwdenn op een oudere vorm van geheugenkunst.2h Oude tradities werden ingepastt en omgevormd tot de mythes van de moderne natiestaat. Deze eerste 'moderne'' historici propageerden een wetenschappelijke geschiedschrijving. Maar zo
neutraall en afstandelijk als zij zichzelf voordeden waren zij niet. Zij gaven de modernee natiestaat het collectieve geheugen waaraan het zo'n behoefte had. Hun geschiedschrijvingg werd gebruikt als een rechtvaardiging. Nuyens was één van die
modernee historici, die vanuit de tradities waarin hij was opgegroeid een nieuwe,
meerr universeel nationale geschiedenis trachtte op te bouwen.

Enkelee Noord-Hollandse volksoverleveringen geïnstrumentaliseerd
Datt tradities cruciaal waren in de vorming van Nuyens' historisch bewustzijn
blijktt uit de eerste publicaties die hij het licht deed zien. Ze waren gewijd aan enkelee lokale streektradities, die hij uit mondelinge overleveringen had opgetekend.
Hett gaat om het gedicht 'Het kruis te Blokker' (opgenomen in zijn dichtbundel
DeDe laatste dochter der Hohenstaufen) en het artikel 'Een paar Noord-Hollandschee Volks-overleveringen', dat in 1856 in Thijm's Volks-Almanak verscheen.27
Nuyenss zocht zijn historische verankeringspunten dicht bij huis. De tradities uit
zijnn eerste publicaties waren nauw verweven met zijn geboortestreek West-Friesland:: ze hadden zich afgespeeld aan de straatweg tussen Hoorn en Enkhuizen
(niett ver uit de buurt van Westwoud). Nuyens' beide eerste publicaties maken
duidelijkk dat hij in zijn vroege werk aansluiting zocht bij een katholieke, collectievee herinnering, die in zijn geboortestreek West-Friesland was blijven voortleven. .
2626 Patrick H. Hutton, History as an art of memory (Hanover/Londen 1993) xxii. Over Ariès: 91-105; over
Lavisse:: 150.
2727 W.J.F. Nuyens, De laatste dochter der Hohenstaufen en andere gedichten (Amsterdam 1856) 61-73 en
W.J.F.. Nuyens, 'Een paar Noord-Hollandsche Volks-overleveringen', in: Volks-Almanak voor Nederlandsche
katholiekenkatholieken (1854) 38-43.
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Voorr Nuyens en voor andere negentiende-eeuwse katholieken functioneerden
dezee herinneringen als een uitvalbasis tegenover het officiële, dominerende protestantsee geschiedbeeld. Hij putte zich uit om de waarheidsgetrouwheid van de
doorr hem opgetekende verhalen aan te tonen. Hij presenteerde zich als een neutralee optekenaar die slechts registreerde. Zo schrijft hij dat hij de verhalen zélf had
opgetekendd uit de mond van een tachtigjarige grijsaard, die hem verklaarde het
verhaall van zijn oud-oom gehoord te hebben die hetzelfde huis bewoonde als hij
nu.288 Een ander verhaal tekende hij op uit de mond "van een zeer achtingwaardig
enn geloofwaardig ingezeten van de gemeente Grootebroek", die het van zijn ouderss en die weer van hun ouders hadden gehoord.29 Met dergelijke kanttekeningen
suggereerdee Nuyens een continue en betrouwbare overlevering. Het was voor
hemm "een bewijs, hoezeer ons katholieke landvolk, dat nog dezelfde gronden beploegtt als zijne voorouders voor drie eeuwen, door zijne herinneringen aan de katholiekee voortijden is verbonden."30 Op een bepaalde manier hadden zijn zegsliedenn het verleden zelf nog meegemaakt.
Natuurlijkk zijn hier kanttekeningen bij te plaatsen. Uit de geschiedenis van het
volksverhaalonderzoekk weten we dat het 'optekenen uit de volksmond' (in de
klassiekee uitdrukking van Goethe "aus den Kehlen der altesten Müttergens"31) een
klassiekk topos is: het hoort bij de vaste kenmerken van het genre. Het verwijzen
naarr betrouwbare zegslieden, wier geheugen het liefst zo ver mogelijk terugreikt,
verleentt de verhalen authenticiteit. Maar ondertussen zagen de achttiende- en negentiende-eeuwsee volksverhaalverzamelaars er geen been in om hun producten literairr te verfraaien. Er waren er zelfs die eigen producten in een quasi oud jasje stakenn en presenteerden als authentieke volksverzen van vroeger.'2 Niet alleen de literairee vorm werd aangepast aan de eigen wensen en verlangens, ook de inhoud
werdd soms ingrijpend herschreven. Het beruchtste voorbeeld is de Schotse dichterr James Macpherson, die eigen werk presenteerde als dat van de oude Gaellische
bardd Ossian. Volksverhalen over 'vroeger' hebben altijd een contemporaine functie.. Het is daarom van belang om te onderzoeken welke functie de overleveringen
diee Nuyens aanhaalde voor hem vervulde en vooral ook hoe deze overleveringen
zijnn geschiedverhaal richting gaven. Op meerdere plekken in vooral zijn vroege
werkk doet hij immers een beroep op dergelijke overleveringen.
'Hett kruis te Blokker', het gedicht dat in zijn dichtbundel De laatste dochter der
HohenstaufenHohenstaufen was opgenomen, onderscheidt zich bepaald niet door po
schoonheid.. Het doet zelfs erg aan een Sinterklaasrijmpje denken. Nuyens' grote
betrokkenheidd blijkt, enigszins onbeholpen, uit het grote aantal uitroeptekens dat
hijj gebruikt. Onderwerp is een wit stenen kruis, in het dorpje Oosterblokker,
waarvann een volksoverlevering ("welke algemeen in die streek bekend is") vertelt

288 N u y e n s , Een paar Noord-Hollandsche volks-overleveringen', 40-41.
299 Ibid, 42.
300 N u y e n s , De laatste dochter der Hohenstaufen, 102.
311 W.P. Gerritsen, ' " A u s den Kehlen der altesten Müttergens". Tussen volksliedonderzoek en mediëvistiek',
in:: Volkskundig bulletin 18 (1992) 79-89. Tijdens zijn voettochten in de Elzas tekende Goethe op deze wijze
eenn twaalftal liederen op.
322 Peter Burke, Volkscultuur tn Europa 1500-1800 (Amsterdam 1990) 32-34.
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datt alle pogingen om dit kruis te vernielen op een mislukking zijn uitgelopen. In
eenn uitgebreide noot33 gaat Nuyens in op de (historische) achtergronden van deze
volksoverlevering.. In de zomermaanden van 1572 werden heel wat rooms-katholiekee kerken door de calvinisten geschonden. Maar dit stenen kruis hebben zij
nooitt kunnen aantasten. Met veel gevoel voor drama beschrijft Nuyens "die opgewondenn hoop" die Nederland wil "bevrijn van 't bijgeloof, van dwang en
priesterband!"" en als symbool daarvan het stenen kruis wil doen "vermorselen en
vertreden".. Maar het kruis zou niet vergaan. Het bleek een "wonderteeken" voor
hett nageslacht, een verborgen zaadje waar later nieuwe loten aan zouden groeien.
Eenn teken van hoop voor de katholieken.
Voorr Nuyens symboliseerde het kruis te Blokker een tastbare gedachtenis van
eenn levende traditie. Het was met recht een lieu de mémoire waar katholieken hun
traditiess konden vieren. Het kruis symboliseerde de standvastigheid van de katholieken.. Hoezeer de katholieken ook belaagd werden, zij bleven overeind. En
datt al eeuwenlang. De katholieke traditie was niet uit te doven.
Ookk in zijn artikel uit 1854, over de 'Noord-Hollandsche Volks-overleveringen',, refereerde Nuyens aan enkele van deze nooit uitgedoofde tradities. Hij
noemtt bijvoorbeeld de Moordenaarsbrug in het dorpje Lutjebroek, waaraan verscheidenee priesters en monniken door de geuzen zouden zijn opgehangen. Nuyens:: "De overlevering zegt, dat aan deszelfs buitenzijde, over het water, verscheidenee priesters en monniken door de Genzen zijn opgehangen, waaronder ook een
pastoorr uit dier gemeente zelve."34 Het was wederom een voorbeeld van de katholiekee onderdrukking, zoals die zich in het geheugen van de katholieken had
vastgezet.. Dat deze herinneringen verbonden werden aan tastbare en concrete
landschapselementen,, zoals bij Nuyens een kruis of een brug, was heel belangrijk.
Herinneringenn hebben blijkbaar zoiets tastbaars nodig waardoor het verleden
concreett en tegelijk ook authentiek gemaakt wordt. Dit geldt ook voor vaderlandsee herinneringen uit andere tradities, zoals de radicaal-liberale Loevesteinse
traditiee die gesymboliseerd wordt in de boekenkist van Hugo de Groot of het
stokskee van Oldenbarnevelt.35 Het zijn concrete elementen waar de herinnering
haarr anker uitwerpt en die de levende band met het verleden representeren. Deze
tastbaree plekken worden door middel van verhalen betekenisvol gemaakt.
Opp vergelijkbare wijze hadden ook de protestanten hun eigen mythes gecreëerd.
Inn de gereformeerde geschiedschrijving van de achttiende eeuw werd Nederland zelfs
voorgesteldd als een tweede Israël, waarmee God een verbond had gesloten. God had
Nederlandd door de Rode Zee van de Tachtigjarige Oorlog geleid en aldus bevrijd
vann de katholieke Spaanse dwingelandij. Met Willem van Oranje als een middel in
Godss hand, die net zoals Mozes zijn gelovigen uit Egypte had geleid.36

333 Nuyens, De laatste dochter der Hohenstaufen, 102-104.
344 Nuyens, 'Een paar Noord-Hollandsche volks-overleveringen', 41.
355 N.C.F, van Sas, 'Gedenck aan Loevesteyn', in: N.C.F, van Sas (redactie), Waar de blanke top der duinen,
70-80.. Vergelijk Wim Vroom, Het wonderlid van Jan de Witt en andere vaderlandse relieken (Nijmegen 1997).
366 C. Huisman, Neerlands Israël. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden
m de achttiende eeuw
(Dordrechtt 1983). Over vergelijkingen over de Republiek als een tweede Israël zie aldaar 54-60, over de gereformeerdee geschiedschrijving en Gods hand in de geschiedenis zie 61-85.
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J.C.. Breen (1865-1927), een kenner van de vroeg-moderne Nederlandse gereformeerdee historiografie, heeft erop gewezen dat de gereformeerden weinig hebbenn bijgedragen aan de 'serieuze' geschiedschrijving in de zeventiende en achttiendee eeuw, maar dat zij zich ongemeen hebben ingezet voor de popularisering
vann de calvinistische mythologieën.37 In zijn betoog neemt een 100 pagina's tellend
werkjee van de Zutphense predikant Willem Baudart een centrale plaats in. Diens
DeDe Morghenwecker dervrye Nederlantsche Provintiën verscheen oorspronkelijk
inn 1610 en zou vele herdrukken beleven en zelfs tot een populair leesboek voor de
jeugdd worden bewerkt. Baudartius spon de wreedheden van Alva's bloedraad
breedd uit en vermeldde uiteraard ook de inquisitie en de geloofsonvrijheid als de
grotee oorzaken van de opstand: de inquisitie stond voor het wrede onderdrukkendee katholieke geloof, waartegen men terecht in opstand was gekomen.
Baudartius'' boekwerkje had een duidelijk politiek e functie. Het verscheen tijdenss de jaren van het Twaalfjarig Bestand. Met zijn geschiedenis wilde Baudartius
aantonenn dat de vrije Nederlanders nog steeds niet het Spaanse gevaar mochten
onderschatten.. Daarom verhaalde hij over de Spaanse "Wreedtheden, Bedriegherijenn ende lichtveerdige verbrekingen van Pacificatiën, Eeuwige Edicten ende solemnelee contrakten by den Spaenjaert hier te lande begaen".38 Veel van de protestantee mythen, zoals die over de inquisitie, zouden door katholieken regelmatig
alss zodanig aan de kaak worden gesteld. In hun geschiedverhaal benadrukten de
katholiekenn de onverdraagzaamheid van de protestanten en de gruweldaden die
tijdenss de beeldenstorm waren begaan. Alva was misschien streng en soms zelfs
wreed,, maar zijn strafexpeditie was niet meer dan een terechte reactie op protestantsee gewelddaden. Als een directe reactie op De Morghenwecker schreef de
Leuvensee jezuïet Thomas Sailly al meteen een tegenpamflet, onder de titel Den
NieuwenNieuwen Morghenwecker, wysende de nature, vruchten, voortganck, remedie
derder ketterye. Ook dit pamflet riep weer reacties op, ditmaal uit calvinistische
kring.. Ook het boekje van pater Van Teylingen kan beschouwd worden als een
pamflett voor een katholieke visie op de Opstand.
Overr het lange tijd aan pater jezuïet Augustijn van Teylingen toegeschreven
boekje,, Op-komste der Nederlandsche Beroerten, dat in 1642 verscheen, wordt
overr het algemeen kritisch geoordeeld. Volgens Vermaseren moeten wij "de
waardee van het boekje niet al te hoog aanslaan", het is "een historisch-polemisch
geschriftje,, dat op de lessen der historie wijst om zijn lezers tot de waarheid te
brengenn d.w.z. tot het katholieke geloof terug te brengen."39 De Op-komste verdientt hier aandacht omdat het lange tijd het meest succesvolle en regelmatig geciteerdee Nederlandstalige katholieke geschiedwerk over de Nederlandse Opstand
was,, misschien wel juist door zijn vooringenomenheid. Hierboven citeerde ik al
Alberdingkk Thijms opvatting dat "in de boekjens van Pater van Teylingen (...)
menn de katholieke traditie ten aanzien van de zaken der XVIe eeuw [leerde] vast377 J.C. Breen, 'Gereformeerde populaire historiografie in de zeventiende en achttiende eeuw', in: J.A.L.
Lancéee (redactie), Mythe & Werkelijkheid. Drie eeuwen vaderlandse geschiedbeoefening (1600-1900) (Utrecht
1979)) 40-67, aldaar 47 en verder.
388 Baudartius, geciteerd door Breen, 'Gereformeerde populaire historiografie', 48.
399 Vermaseren, De katholieke Nederlandse geschiedschrijving, 279-280.
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houden".. Nog in 1902 wijdde H J . Allard, een oude bekende van Nuyens uit de
redactiee van De Wachter, een uitvoerig artikel aan de Op-komste, waarin hij ingingg op de bibliografische geschiedenis van dit voor de in de negentiende eeuw geconstrueerdee katholieke traditie zo belangrijke boekwerkje.40
Dee Op-komste der Nederlandtsche beroerten, door eenen lief-hebber der waerheydeheyde ende der zielen saligheydt (Munster 16493) telt 323 pagina's. Maar het was
eenn klein boekje, duodecimo formaat, met kleine en zeer smalle kolommetjes. In
hett voorwoord memoreert de auteur dat het nu zeventig jaar geleden is, tijdens het
gouvernementt van Alva dat deze landen in "een bloedighe oorloghe" waren. De
schrijverr spreekt de hoop uit dat de Nederlanden eerlang "moghen wederkeeren
tott eendracht des Roomsch Catholijks geloofs". Hij heeft er alle vertrouwen in. In
zijnn katholieke interpretatie van de Nederlandse Opstand plaatste hij zich in een
traditiee door behalve naar traditionele auteurs als Van Meteren en Bor veelvuldig
tee verwijzen naar mannen als Nicol. Burgundius, Faminius Strada en Michael ab
Isselt.411 Hij wil er maar mee zeggen dat ook de katholieke visie op de Nederlandsee Opstand wel degelijk historische wortels had.
Dee Op-komste biedt een traditioneel overzicht van de politieke geschiedenis
vann de Nederlandse Opstand. Het begint met het vertrek van Filips uit de Nederlandenn (die zijn onderdanen op het hart bindt om toch vooral trouw te blijven aan
hett geloof) tot en met circa de jaren 1630. Evenementen als de Beeldenstorm, de
komstt van Alva, de komst van Don Jan van Oostenrijk en de Pacificatie van Gent
wordenn behandeld. Tegelijk zit er een duidelijke moraal in het verhaal. De auteur
kiestt op allerlei manieren partij voor de katholieken. Het begint al op de eerste pagina.. Volgens de schrijver waren alle koningen van de laatste 1000 jaar katholiek,
inclusieff Filips II. Als deze afreist naar Spanje, zegt hij tegen zijn onderdanen:
zorgg dat jullie het katholieke geloof 'onbevleckt' bewaren. Maar opgestookt door
oproerlingenn als Luther en Calvijn doet de ketterij zijn intrede in dit land. De vromee geschiedschrijver wijdt de oorsprong van de beroerten aan de "ambitie en jalouziee onder de Grooten, met hulpe van ketterije onder de kleyne."42 Katholieken
wordenn altijd gedreven door goede bedoelingen, zoals de motieven van de protestantenn per definitie vuig en voos zijn. De auteur gaat uitvoerig in op de Beeldenstorm.433 Hij rechtvaardigde er Alva's strafexpeditie mee. Volgens de auteur was
dezee expeditie te vergelijken met de bestraffende roede van de schoolmeester, die
dee orde in de klas komt herstellen. Hij geeft als voorbeeld de regel dat in de winterr de scholieren zich niet op het ijs mogen begeven, "op pene van de roede". De
scholierenn doen het toch, spannen samen in ongehoorzaamheid. De meester laat
err één geeselen met als gevolg dat alle leerlingen de school uitlopen. De auteur vergelijktt het alledaagse voorbeeld met de komst van Alva in de Nederlanden, die de
ordee komt herstellen en met enige striktheid de regels handhaaft. Met als gevolg
400 H J . Allard, 'Augustinus van Teylingens "Opcomste der Nederlantsche beroerten"', in: Het Jaarboekje
vanJ.A.vanJ.A. Tbijm 53 (1904) 65-101.
411 Op-komste der Nederlandtsche beroerten, door eenen lief-hebber der waerheyde ende der zielen saligheydtheydt (Munster 16493), respectievelijk 15 en 50 (Burgundius) en 51 (Strada).
422 Op-komste der Nederlandtsche beroerten, 16.
433 Op-komste der Nederlandtsche beroerten, 29 en verder.
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datt de raddraaiers, waaronder Willem van Oranje, de Nederlanden verlaten.
Dee moraal van de schrijver van de Op-komste blijkt het duidelijkst uit de wonderbaarlijkee verhalen die de schrijver soms in zijn verhaal verweeft als niet mis te
verstanee voorbeelden waarbij God duidelijk partij koos voor de katholieken. Zoalss bijvoorbeeld het Mirakel tot Amsterdam in 1579 [niet te verwarren met dat anderee Amsterdamse mirakel uit 1345].++ In dit verhaal gaat het over de bevalling van
eenn katholieke vrouw die met een calvinist is getrouwd. De vader wilde het kind
protestantss laten dopen en trof daartoe de voorbereidingen. Maar de moeder had
hett kind al in het geheim laten dopen door een 'catholijck persoon'. Als dan de
predikantt het kind wil dopen kan hij geen woord uitspreken: hij is met stomheid
geslagen.. Vader snapt er niks van, tot hij van zijn vrouw hoort dat het kind al in
hett geheim (katholiek) gedoopt was. God zelf had een teken gegeven. Op deze
manierr was de Op-komste te lezen als een doorlopende aaneenschakeling van het
katholiekee gelijk.

Contre-mémoire e
Aanvankelijkk hadden de katholieken tegenover de gesanctioneerde protestantse
geschiedinterpretatiee niet veel meer te stellen dan hun mondeling overgeleverde
streek-- en familietradities. Nuyens zag deze overleveringen als een nuttige aanvullingg en correctie op het "Nederlandsche Geschiedboek". De geschiedenis van
dee Opstand was tot nu toe een eenzijdige geweest, zo stelde hij. Er was wel veel
aandachtt voor de terechtstellingen van de inquisitie, maar de euveldaden van de
anderee partij werden gemakshalve vergeten.45 Tegen de officiële geschiedschrijving
in,, riep Nuyens nu de katholieke mondelinge overleveringen in herinnering.
Nuyens:: "Voor een groot deel der Nederlanders bestaat er nog een andere overleveringg dan die van de kinderen der overwinnaars van den Briel. Het is de overleveringg van de zonen der verwonnelingen, van de zonen van Braband en Limburg
(...)) de overlevering der katholieke burgerijen en van dien boerenstand, die voor
zulkk een belangrijk deel getrouw gebleven is aan het geloof der vaderen".46 Het een
beroepp doen op een 'andere' geschiedenis was algemener dan bij Nuyens alleen.
Bijj haar ontstaan in 1842 koos het bekende tijdschrift De Katholiek al voor het
mottoo "Vindicamus hereditatem patrum nostrorum." De katholieke emancipatiestrijdd was een strijd om het verleden, om zo een toekomst te kunnen winnen.
Wanneerr wij de functie van de katholieke tradities in termen van het Franse
lieuxlieux de mémoire project formuleren, dan kan gezegd worden dat zij voor de katholiekenn dienst deden als een contre-mémoire. Een in de Franse reeks behandeld
voorbeeldd is de legende van de Vendée, een legende die terugging op de pijnlijke
episodee uit 1793 toen een gehele regio in opstand kwam tegen het revolutionair
444 Op-komste der Nederlandtsche beroerten, 157. Over het Amsterdamse mirakel uit 1345 zie Peter Jan
Margryy (redactie), Goede en slechte tijden: het Amsterdamse Mirakel van Sacrament in historisch perspectief
(Aerdenhoutt 1995).
455 Nuyens, 'Een paar Noord-Hollandsche Volks-overleveringen', 38.
466 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten, deel 1, xxiii.
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bewindd in Parijs, trouw aan wat zij zagen als hun voorvaderlijk geloof en aan hun
wettigee soeverein de koning.47 Deze opstand werd bloedig onderdrukt maar in de
herinneringg van de streek bleven de opstandelingen voortleven als dappere, vrome
enn gezagsgetrouwe lieden.48 Dit voortleven van de heldendaden van de voorvaderenn uitte zich in verschillende vormen, van mondeling overgeleverde verhalen tot
enn met het bewaren van souvenirs van het slagveld en (later) zelfs het oprichten
vann kapellen en standbeelden. De gesneuvelde leiders werden vereerd als ware
martelaren. .
Inn dit verband is het belangrijk om erop te wijzen dat de herinnering aan de Vendeee sterk tijdgebonden was. Op sommige momenten was de legende meer 'levend'
dann anders: herinneringen ontstaan nimmer in het luchtledige maar vervullen altijdd een contemporaine functie. De herinnering aan de Vendée-opstand kreeg bijvoorbeeldd pas een levende betekenis tijdens de op de revolutie volgende restauratieperiode.. Met terugwerkende kracht werd een legende geschapen. Bij de creatie
vann deze legende, die uit zou groeien tot een regelrechte cultus, speelde de kerk
eenn belangrijke rol. De legende werd gebruikt als een instrument voor politieke
doeleinden.. Vooral tijdens volgende revolutiejaren, 1815, 1832 en 1870, werd de
legendee van de Vendée steeds weer van stal gehaald als een machtig antidotum tegenn de revolutionairen. De geschiedenis van de Franse Revolutie werd tegen hen
uitgespeeld. .
Dee legende van de Vendée was een krachtige contre-mémoire tegen het officiële
geschiedbeeldd van de Franse Revolutie. Het was een contre-mémoire omdat de
'officiële'' herinnering, die van de revolutionairen, een geheel andere was. Volgens
dee revolutionairen stond de Vendée voor het oude en vermolmde Ancien Régime,
voorr onderdrukking en voor katholiek obscurantisme. Voor de Vendisten daarentegenn was de onderdrukking van de opstand het ultieme voorbeeld van onmatig
geweldd tegen gezagsgetrouwe royalisten aan wie niets verweten kon worden. Er
warenn dus twee tegengestelde beelden over de Vendée; ieder construeerde zijn eigenn mythes rondom de werkelijke historische gebeurtenissen.
Ietss dergelijks gebeurde ook in het Nederland van de negentiende eeuw met betrekkingg tot de overleveringen over de Nederlandse Opstand. Ook hier was sprakee van twee tegenover elkaar staande legenden. Enerzijds was er de protestantse
mythee van de katholieke inquisitie, volgens welke talloos veel protestanten op het
schavott zouden zijn gebracht omwille van hun geloof. Anderzijds presenteerden
dee katholieken hun mythe, waarin zij de wreedheden van de protestanten benadrukten,, tot uiting komend in bijvoorbeeld de Beeldenstorm en in de vervolging
vann de katholieke geestelijken.49
477 Over de latere politieke betekenis van de Vendée-opstand in de Franse geschiedenis zie: Jean-Clément
Martin,, 'La Vendée, région-mémoire', in: P. Nora, Les lieux de mémoire, deel 1: La République, 595-617 en
Robertt Gildea, The past in French history (New Haven & Londen 1996) 26-31. Meer in het algemeen over de
katholiekenn en hun natie zie N o r m a n Ravitch, The catholic church and the French nation 1589-1989 (Londcn/Neww York 1990).
488 Zie bijvoorbeeld Simon Schama, Burgers. Een kroniek van de Franse Revolutie (Amsterdam 1989) 686-701.
499 Vergelijk Maria-Theresia Leuker, 'Katholieke en protestantse martelaren in de negentiende-eeuwse
Nederlandsee literatuur. Over de nationale mythologie van Nederland', in: Tijdschrift voor Nederlandse Taaienen Letterkunde 112 (1996) 105-128.
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Vormm en zelfs inhoud van Nuyens' gereproduceerde West-Friese streekoverleveringenn zijn zeer vergelijkbaar met die van de Vendée. Een nadere vergelijking
leertt dat er enkele opmerkelijke parallellen zijn, die de contouren van de Nederlandsee katholieke herinneringen des te scherper markeren. Opvallend is bijvoorbeeldd dat het in beide gevallen gaat om overleveringen van verliezers. Inhoud en
vormm concentreren zich op de slachtofferrol van de katholieken, op dappere martelarenn die omwille van hun geloof ter dood werden gebracht. Beide legendes zijn
daaromm te kenschetsen als slachtofferlegendes. Het waren epische vertellingen van
daderss tegenover slachtoffers. Bij de Vendée waren de bloeddorstige revolutionairenn de schuldigen, bij de Opstand de niet minder bloeddorstige protestantse opstandelingen.. In de tradities die Nuyens aanhaalde, zette hij de protestanten neer
alss fanatieke geestdrijvers die geen respect hadden voor de katholieken. De legendee van de Moordenaarsbrug in Lutjebroek sprak wat dat betreft boekdelen.
Dee belangrijkste slachtoffers waren, zowel in de katholieke overlevering over de
Nederlandsee Opstand als in de Vendée-legenden over de Franse Revolutie, afkomstigg uit klerikale kring. Slachtoffers waren met name priesters en nonnen, die
rücksichtsloss over de kling werden gejaagd. Het waren martelaren in de klassieke
zin.. In de Nederlandse situatie zou een groep martelaren zelfs uitgroeien tot een
waree lieu de mémoïre. Het zijn de bekende Martelaren van Gorcum.50 In zijn Geschiedenisschiedenis der Nederlandsche Beroerten, geschreven slechts enkele jaren na h
officiëlee heiligverklaring, schrijft Nuyens: "Meer dan eenige dier gruweldaden
heeftt de moord op een aantal geestelijken uit Zuid-Holland, bekend onder den
naamm van Gorkummer Martelaren, eene blijvende herinnering achtergelaten."
Datt wil zeggen: bij de katholieken. Nuyens besteedt enkele gloedvolle pagina's
aann hun lot, waarbij hij uitvoerig stilstaat bij de onuitsprekelijke gruwelijkheden
vann de geuzen.51 Ook in de populaire literatuur werden de martelaren verheven tot
nationalee katholieke helden, zoals bijvoorbeeld in de roman De beeldstormer en
zijnzijn dochter van Katholieke Illustratie journalist H.A. Banning, die, niet bepaald
fijnzinnigg voor protestantse oren, de geuzen laat samenzweren in een fictieve
kroegg met de naam 'De Prince van Oranien'. 52
Dee overlevering van de Martelaren van Gorcum heeft veel weg van een invented
tradition.tradition. De oorsprong van de devotie ligt bij de familie van één van de martel
ren,, een zekere Rutger van Est, die al snel bewijsstukken begon te verzamelen
overr de gruwelijke dood van zijn oom. Deze stukken gaf hij door aan zijn broer
Willem,, die geestelijke was inde Zuidelijke Nederlanden, en in 1603 een uitvoerig
geschriftt over de martelaren publiceerde: Historiae martyrum Gorcomiensium.
500 Over de martelaren als katholieke lieu de mémoïre zie enkele belangrijke recente artikelen: P.J. Margry,
'Dee creatie van heilige ruimten in negentiende-eeuws Nederland: het Martelveld te Brielle', in: J.C. Okkema
e.a.. (redactie), Heidenen, papen, libertijnen en fijnen (Delft 1994) 249-277; Wim Vroom, 'De martelaren van
Gorcum',, in: N.C.F, van Sas (redactie), Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse
herinneringen
(Amsterdam/Antwerpenn 1995) 106-117; Hans de Valk, 'Nationale of pauselijke helden? De heiligverklaring
vann de Martelaren van Gorcum in 1867', in: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholieke leven
inin de Nederlanden 6 (1997) 139-155.
511 W.J.F. Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten in de XVIe eeuw, deel II, 51-54.
522 Maria-Theresia Leuker, 'Katholieke en protestantse martelaren in de negentiende-eeuwse literatuur. Over
dee nationale mythologie van Nederland', in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112 (1996)
105-128,, aldaar 112-114.
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Afb.Afb. 6 De Martelaren van
Gorkum,Gorkum, een katholieke lieu
dee mémoire. Naar het schilderijrij van C. Frascani in de Museisei Vaticani. Foto KLiB/KDC
Nijmegen. Nijmegen.

Daarmeee werden de martelaren niet zozeer een lieu de mémoire van de (onderdrukte)) noordelijke katholieken, die in mondelinge overleveringen zouden blijvenn voortleven, maar kregen zij een plaats binnen het contrareformatorisch offensieff van de zuidelijke Nederlanden. Ze maakten deel uit van de katholieke (zuidelijke)) propaganda tegen de Republiek. In dat kader zouden de meeste relieken dan
ookk (tijdens het Twaalfjarig Bestand) naar de Zuidelijke Nederlanden verhuizen.53
Inn het noorden werden de martelaren min of meer vergeten. Aan het begin van
dee negentiende eeuw was er nauwelijks sprake van een devotie. Illustratief is dat toen
dee verering in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw wèl op gang
kwam,, het de Nederlandse kerkelijke overheden nog enige moeite kostte om de preciezee plaats te lokaliseren waar de martelaren waren omgebracht. Het initiatief voor
dee heiligverklaring van de Gorcumse martelaren lag dan ook niet in Nederland. Hans
dee Valk heeft overtuigend aangetoond dat het initiatief voor de heiligverklaring uit
Romee kwam, in het kader van een breder revitaliseringsproces van de in wereldlijk
533

Vroom, 'De martelaren van Gorcum', 109-111.
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opzichtt in verdrukking verkerende wereldkerk.54 Mogelijk was ook de orde van de
Franciscanenn betrokken bij het initiatief, de overgrote meerderheid van de Gorcumse
martelarenn was namelijk afkomstig uit deze orde. De Nederlandse bisschoppen warenn aanvankelijk helemaal geen voorstander van de heiligverklaring. Pas toen deze
eenmaall een feit was, maakten ze van de nood een deugd en werden de martelaren
getransformeerdd tot nationaal-katholieke heiligen.
Traditiess worden vaak gepresenteerd al zijnde 'eeuwenoud'. Dat geeft ze soliditeitt en respectabiliteit. Hoe ouder de traditie, des te moeilijker zij terzijde geschovenn kan worden. Het voorbeeld van de Martelaren van Gorcum leert dat veel
vann de 'eeuwenoude' tradities in feite pas negentiende-eeuwse creaties zijn, opgeroepenn ter ondersteuning van eigentijdse, negentiende-eeuwse aspiraties. Het cultiverenn van tradities zegt meer over de persoon of groep die dit doet, dan over het
verledenn dat gecultiveerd wordt. Dit zelfde geldt voor de mondelinge overleveringenn die Nuyens in de jaren veertig en vijftig in West-Friesland optekende. Deze
liefstt zo oud en authentiek mogelijke legendes vervulden een belangrijke functie.
Hett zich ontplooiende katholieke volksdeel kreeg behoefte aan een levend katholiekk verleden - dat richting gaf ook aan heden en toekomst. Pas in dat kader kregenn de oude overleveringen zin en betekenis, en werd het zinvol om ze verder te
vertellen.. De mondelinge overleveringen gaven de Nederlandse katholieken iets
vann zelfrespect: een identiteit die, zo verklaarden apologeten als Nuyens, diepe
wortelss in de geschiedenis had.

Eenn katholieke geschiedtraditie
Naastt de mondelinge tradities was er ook zoiets als een schriftelijke traditie, waaropp Nuyens niet moe was steeds weer te wijzen. Natuurlijk: het was maar een dun
lijntje.. De eigen mondelinge en schriftelijke tradities die de katholieken construeerdenn waren tradities van een onderdrukte minderheid, tradities die tegen de
stroomm in moesten worden opgebouwd. Bij de onderdrukkingsmythe die de negentiende-eeuwsee katholieken cultiveerden, paste het verhaal van een langzaam
invechtenn in de overheersende protestantse traditie. In de woorden van Nuyens:
"opp een enkele uitzondering na, werd die geschiedenis alleen beschreven door
tegenstanderss van de katholieke kerk". Het rijtje namen die Nuyens in een noot
bijj elkaar kon sprokkelen oogt inderdaad zeer bescheiden, maar was gezien de
verondersteldee stelselmatige onderdrukking eigenlijk een erelijst. Nuyens: "Eigenlijkk gezegd, vindt men in Noord-Nederland geen katholiek schrijver van eenigenn naam, of invloed die de geschiedenis van de nederlandsche omwenteling der
XVIee eeuw in zijne moedertaal heeft beschreven. Het werkje van Pater van Teylingenn b.v. verdient dien naam niet. Fl. v.d. Haer en M. ab. Isselt schreven in het latijn.. Strada en Bentivoglio waren vreemdelingen."55 Alle genoemde namen, met

544 De Valk, 'Nationale of pauselijke helden?', passim.
555 Nuyens, ' D e Nederlandsche Beroerten der XVIe eeuw uit een katholiek oogpunt beschouwd; andwoord
aann prof. R. Fruin, prof. J. van Vloten en dr. M. van Deventer', citaat en noot aldaar op 238.
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uitzonderingg van Van Teylingen, gebruikte Nuyens intensief in zijn geschiedenis
vann de Beroerten. Vooral Strada (overleden in 1649) was naar zijn gevoelen een betrouwbaarr historicus. Zijn De bello Belgico decades duae werd al in de zeventiendee eeuw vertaald als De thien eerste boecken der Nederlantsche oorloge en Het
tweedetweede deel der Nederlandscbe Oorlogen. De Italiaan Bentivoglio werd bekend
doorr zijn Dello guerre di Fiandra. Zij werden door Nuyens geannexeerd als de
voorloperss van zijn eigen geschiedbeschouwing.
Dee meeste van de door Nuyens genoemde historici zijn te situeren in de
zestiendee en zeventiende eeuw, en waren een onderdeel van het katholieke contraoffensieff tegen het opdringende protestantisme. In dat contra-offensief, dat vanuit
dee Zuidelijke Nederlanden werd gecoördineerd, kreeg de geschiedschrijving een
actuelee politieke functie. In diezelfde context werd ook de overlevering van de
Martelarenn van Gorcum levend gehouden. In zijn boek De katholieke Nederlandselandse geschiedschrijving in de zestiende en zeventiende eeuw over de opstand, dat
oorspronkelijkk verscheen in 1941, onderscheidde B.A. Vermaseren enkele centra,
vann waaruit het contrareformatorische offensief in de zestiende en zeventiende
eeuww gecoördineerd werd. Veel van de uitgewekenen vonden onderdak in Keulen,
anderenn weken uit naar de Zuidelijke gewesten. In Keulen waren onder andere
Michaell ab Isselt, Franciscus Dusseldorpius en Michael Aitsinger actief. Dankzij
hett ijveren van de karthuizers en de jezuïeten kon Keulen zich ontwikkelen tot
"dee perscentrale der Contra-Reformatie". 56 In Atrecht treffen wij onder andere
Florentiuss van der Haer, een in Leuven geboren katholieke geschiedschrijver die
inn 1587 zijn De initiis tumultuum Belgicorum publiceerde, handelend over de beginjarenn van de opstand. Uit de Atrechter humanistenkring stammen ook de door
Nuyenss genoemde Pontus Payen en Renon de France. In Jan Romeins overzicht
vann de historiografie van de Nederlandse Opstand is Florentius van der Haer de
eerstee katholieke historicus die in een aangesloten geschiedverhaal de geschiedenis
vann de Nederlandse Opstand te boek heeft gesteld.57 Het boek was goed geschreven.. Maar het diende ook een politiek doel. Het was opgedragen aan de Spaanse
veldheerr Alexander Farnese, die kort daarvoor overleden was. Het kreeg zo een
plaatss ïn de snel aan kracht winnende Parma-cultus.58 Geschiedenis is nooit neutraal,, al helemaal niet toen de geschiedenis van de opstand nog zo vers in het geheugenn lag en nog niet was uitgekristalliseerd.
Voorr de periode van de achttiende eeuw was het wat moeilijker om voorlopers
vann de eigen geschiedtraditie aan te wijzen. De strijd tussen het katholieke zuiden
enn het protestantse noorden had aan belang ingeboet, en daarmee was ook de behoeftee aan een politiek geïnspireerde geschiedschrijving minder geworden. Dat is
dee reden dat de achttiende eeuw geen katholieke geschiedschrijver van statuur opleverde. .
Dee negentiende-eeuwse apologetische katholieke geschiedschrijvers konden het
566 B,A. Vermaseren, De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de zestiende en zeventiende eeww over
dede opstand (Leeuwarden 1981), hoofdstuktitel van de eerste paragraaf van het eerste hoofdstuk.
577 Jan Romein, 'Spieghel Historiael van de tachtigjarige oorlog', in: J. Presser, De Tachtigjarige Oorlog
(Amsterdam/Brussell 1978") 11-50, aldaar 30.
588 Vermaseren, De katholieke Nederlandse geschiedschrijving, 144.
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achttiende-eeuwsee 'tekort' goed gebruiken in hun epische verhaal van onderdrukkingg en discriminatie. Het ontbreken van katholieke historici van naam maakte
volgenss hen namelijk duidelijk hoezeer de katholieken ten tijden van de Republiek
onderdruktt werden. Zoals Thijm het formuleerde in zijn emancipatorische duidingg van de eigen geschiedtraditie: "De Katholieken zelven stonden, in de XVIIIe
Eeuw,, te veel buiten het letterkundig leven (...) en gedeeltelijk waren zij te slim om,
opp een min gunstig oogenblik, de taak van Pater van Teylingen voort te zetten. Dedenn zij het - het was in het Latijn, en zonder de minste emfaze."" Er was maar één
uitzondering:: het bekende Batavia sacra, volgens Fruin één van "die terecht beroemdee werken" uit de (oud-) katholieke traditie63. Fruin zou er regelmatig naar
verwijzenn in zijn vele artikelen. Batavia sacra was oorspronkelijk ïn het Latijn verschenen.611 Het tweedelige boekwerk, in 1714 te Brussel uitgegeven, was een kerkgeschiedeniss waarin de activiteiten van de bisschoppen werden beschreven. Met
hett tweede deel, dat de periode tussen 1559 en 1714 beschreef, wilde de auteur, de
priester/geschiedschrijverr Van Heussen (1654-1719), één van de belangrijkste leiderss achter het oud-katholieke schisma, aantonen dat het katholicisme in Nederlandd wel degelijk de hervorming overleefd had. Dat was precies de functie en
waardee van het boek: te laten zien dat er ook na de Middeleeuwen sprake was van
katholiekee continuïteit. Het boek werd al snel in het Nederlands vertaald."

Bilderdijkk als wegbereider
Nuyenss wilde een eigen, katholiek geschiedbeeld van de Nederlandse Opstand
construeren.. In dat proces creëerde hij zich ook een vijand, waartegen hij zich vervolgenss kon afzetten. Deze vijand, de verlicht-protestantse geschiedtraditie, tooidee hij met het epitheton "de Wagenaars-Siegenbeekiaanse opvatting van onze
volkshistorie".. Nuyens zag het als zijn taak om af te rekenen met deze traditie.
Hoezeerr deze traditie de toon aangaf blijkt uit de schoolboekjes die vanaf 1800 gebruiktt werden. Terwijl in zeventiende-eeuwse schoolboekjes nog de nadruk lag
opp de barbaarse wreedheden van de katholieke Spanjaarden, zoals bijvoorbeeld in
hett bekende in 1614 verschenen veel herdrukte schoolboekje Spiegel der jeught,
ofteofte een kort verhael der voornaemste tyrannye, ende barbarische wreetbeden
welckewelcke de Spangiaerden hierin Nederlandt bedreven hebben aan menigh duysent
menschen,menschen, gedurende de Nederlandtsche oorlogen, en daer voren, begon aan
eindd van de achttiende eeuw een nieuwe, meer verlichte wind te waaien.63 De gro-

599 Thijm, geciteerd in het voorwoord van N u y e n s ' Beroerten, xi.
600 Fruin, ' D e wederopluiking van het katholicisme', 251.
611 Over de Batavia sacra zie het werk van de grote kenner van de achttiende-eeuwse Nederlandse kerkgeschiedeniss Polman. P. Polman, Katholiek Nederland in de achttiende eeuw. Eerste deel: De Hollandse Zending
1700-17271700-1727 (Hilversum 1%8) 234-249.
622 Batavia sacra, of kerkelyke historie en oudheden van Batavia : behelzende de levens van onze eerste geloofsverkondigers,loofsverkondigers, mitsgaders van de Utregtsche bisschoppen, en van de voornaamste personen die hier
dede in geleerdheit of heiligheit uytgemunt hebben (Antwerpen 1715-1716) 3 delen. Hendrik van Ryn was de
vertaler. .
633 Uitvoeriger hierover zie: E. Kamerbeek, 'Geschiedenis op school: een vak met historie. De ontwikkeling
vann het geschiedenisonderwijs op de lagere school tot de 20ste eeuw', in: D.P. Snoep e.a., De geschiedenis ge-
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tee Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar vormde daarbij het uitgangspunt.
Diezelfdee Wagenaar produceerde in 1759 een handzame samenvatting van zijn
meerdeligee geschiedwerk, die op veel scholen gebruikt zou worden: de Vaderlandschelandsche historie verkort en bij vragen en antwoorden voorgesteld. Vooral de
Maatschappijj tot Nut van 't Algemeen zou het voortouw nemen door vanaf 1788
schoolboekjess uit te geven over de geschiedenis van Nederland waarin men
trachttee de lagere standen op te voeden tot verlichte burgers, "nuttig voor anderen
enn in elke bestelling aan het Opperwezen gelaten, tevreden, vergenoegd, en dankbaar".644 Heel bekend is het Schoolboek der geschiedenissen van ons vaderland, in
18011 gepubliceerd door 't Nut en van de hand van de latere schoolopziener H.
Westenn De Nutsmannen propageerden een vaderlandse geschiedenis die zou aanzettenn tot vaderlandsliefde, waarbij Nederland werd voorgesteld als "één groot
huisgezin".655 Maar hoe algemeen Nederlands ook geformuleerd: de katholieken
haddenn er nog heel wat op aan te merken. Dat bleek bijvoorbeeld uit verschillendee artikelen in het in 1851 opgerichte Tijdschrift voor katholieke onderwijzers,
waarinn de protestantse vooringenomenheid tegen het licht werd gehouden, met
namee daar waar het ging om de periode van de Hervorming."6 Het was juist tegen
dergelijkk verlicht protestantse schoolboekjes dat Nuyens in 1870 zijn Vaderlandschesche geschiedenis voor de jeugd zou publiceren.67 Ook de calvinisten namen stellingg en begonnen zich te roeren. Zij vonden dat het verlicht protestantse standpuntt een verwatering van het principiële protestantse geluid inhield. In 1841 publiceerdee Groen van Prinsterer al zijn Kort overzicht van de geschiedenis des vaderlands,derlands, niet lang daarna gevolgd door zijn meer bekende Handboek der geschiedenisschiedenis van het vaderland. In het voorwoord van zijn Kort overzicht verzette
Groenn zich tegen de terzijde stelling van Gods Woord in het onderwijs, waardoor
"dee dierbaarste herinneringen der Natie (...) in vergetelheid" zouden geraken.
Groenn stelde daarentegen "het licht der Evangelische belijdenis" centraal. De
Historiee was "een heilig pand dat ons door de Vaderen overgeleverd is".61*
Calvinistenn zowel als katholieken stelden zich teweer tegen het verlicht protestantsee geschiedbeeld. Nuyens wilde dit geschiedbeeld vanuit zijn katholieke in-

kieurd:kieurd: historie - schoolplaten -J.H. Isings (Utrecht/Assen 1982) 103-118 en Ernst Mulder, 'Lessen in het vaderland.. Geschiedenisonderwijs op de lagere school tot in de 20e eeuw', in: Holland 22 (1990) 216-224. Meer
inn zijn algemeenheid over de verlichte onderwijshervormingen van rond 1800 zie Jan Lenders, De burgeren de
volksschool.volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming
Nederland 1780-1850 (Nijmegenn 1988).
644 Geciteerd in: Mulder, 'Lessen in het vaderland', 219.
655 Zie bijvoorbeeld Hugo Beijerman, De geschiedenis des vaderlands een kostbaar erfgoed voor Nederlandschesche kinderen, en hun op de scholen noch te onthouden noch verminkt voor te stellen. Aanspraak, gehouden bij
dede opening van de algemeens vergadering der Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, den lOden augustus,
18521852 (z.p. 1852), aldaar 6-7.
666 Zie bijvoorbeeld twee niet nader ondertekende stukken: 'Partijdigheid onzer historieschrijvers aangetoondd in hun oordeel over eenige hoofdpersonen uit den tijd der Hervorming' en 'Gedaanteverandering van
dee geschiedenis onzes vaderlands', in: Tijdschrift voor katholieke onderwijzers 2 (1852) resp. 107-120 en 262269. .
677 W.J.F. Nuyens, Vaderlandsche geschiedenis voor de jeugd, inzonderheid ten gehrmke bij huisonder-wijs en
voorvoor de bijzondere R.K. Scholen (Amsterdam 1870). Voor de verwijzing naar de verlichte geschiedenisboekjes
vann 't N u t zie de Voorrede.
688 G. Groen van Prinsterer, Kort overzicht van de geschiedenis des vaderlands, de door mij gebruikte editie
ontbeertt een titelpagina, maar stamt blijkens het voorwoord uit 1866, de citaten aldaar op iii.
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valshoekk afbreken. Heel opmerkelijk is dat hij bij deze 'afbrekende' werkzaamhedenn de grote romantische literator en protestantse geschiedschrijver Willem Bilderdijkk (1756-1831) als zijn belangrijkste leidsnoer gebruikte. Tussen 1817 en
18199 gaf Bilderdijk als privaat-docent college in Leiden over de Nederlandse geschiedenis.. Na zijn dood zouden deze collegedictaten door H.W. Tydeman wordenn uitgegeven. In zijn meerdelige Geschiedenis des Vaderlands stelde Bilderdijk
datt de ware grootheid van de Nederlandse geschiedenis in de Middeleeuwen lag;
dee Opstand betreurde hij als een ongelukkige en onrechtmatige onderbreking van
hett Bourgondische centralisatieproces.M Bilderdijks voornaamste kop van Jut was
Wagenaarss Vaderlandsche historie. Bilderdijk ging fel tekeer tegen "Wagenaars
opgestapeldee domme misslagen" die "in de Historie onzes Lands gecanoniseerd
zijn."700 Met een grote vrijmoedigheid, die soms ontaardde in regelrechte grofheid,
ontluisterdee hij tot dan toe onaantastbare historische reputaties. Margaretha van
Beierenn noemt hij bijvoorbeeld "een helse teef", Jacoba van Beieren een "Henegouwschee lichtekooi."71
Dee Leidse hoogleraar welsprekendheid, Nederlandse letterkunde en vaderlandsee geschiedenis Matthijs Siegenbeek (1774-1854) nam in de jaren dertig van de negentiendee eeuw de verdediging van Wagenaar op zich. In 1835 publiceerde de
voorall als spellingshervormer bekend geworden Leidse hoogleraar zijn De eer
vanvan Wagenaar als historieschrijver.71 Siegenbeek verdedigde de achttiende-eeuwse
geschiedschrijver,, zijn grote voorbeeld, tegen Bilderdijks "schier voorbeeldelooze
ligtzinnigheid,, over Wagenaar, op den toon der uiterste verachting". Siegenbeeks
boekjee bestaat uit twee delen. In het eerste, omvangrijkste deel, verdedigde hij de
eerr van Wagenaar, terwijl hij in het kleinere tweede deel op de bres sprongg voor Jacobaa van Beieren, wier "dartele en wufte aart" Bilderdijk aan de kaak had gesteld.73
Siegenbeekss eigen drijfveer was dat hij, net als Fruin later, in zijn nationalistisch
geïnspireerdee geschiedschrijving de partijtegenstellingen in de Republiek wilde
overwinnen.74 4
Bilderdijkk is een opmerkelijke figuur in onze cultuurgeschiedenis. Zijn onstuimigee veelzijdigheid doet bepaald on-Nederlands aan. Dat Bilderdijk onder vuur
kwamm te liggen is daarom niet verbazingwekkend: grootheid kan hier meestal niet
699 P.B.M. Blaas, 'Het karakter van het vaderland. Vaderlandse geschiedenis tussen Wagenaar en Fruin', in:
N.C.F,, van Sas (redactie), Vaderland. Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940 (Amsterdam 1999)
365-389,, de aangehaalde passage aldaar o p 379. Meer uitvoerig over Bilderdijks vaderlandse geschiedenis zie
hett proefschrift van Jakob Moll, Biiderdijk's 'Geschiedenis des vaderlands' (Assen 1918).
700 Bilderdijk, geciteerd in Wessels, Bron, waarheid en de verandering der tijden, 263.
711 Deze voorbeelden van Bilderdijks grofheid worden opgesomd in P. Geyl, 'Bilderdijk als geschiedschrijver',, 225.
722 Matthijs Siegenbeek, De eer van Wagenaar als historieschrijver, en die van Jacoba van Beijeren, tegen Mr.
W.W. Bilderdijk, in zijne geschiedenis des vaderlands, verdedigd door — (Haarlem 1835).
7575 " H a a r dartele en wufte aart dreef haar tot het zoeken van uitspanningen onder burgers en boeren" (165166),, terwijl zij volgens Siegenbeek, "hoewel niet onberispelijk" toch ook beschikte over "vele voortreffelijke
hoedanigheden"" (173, de laatste van Siegenbeeks boekje).
744 W. Otterspeer, 'De leerstoel vaderlandse geschiedenis, 1860-1925', in: W. Otterspeer (redactie), Een universiteitversiteit herleeft. Wetenschapsbeoefening aan de Leidse Universiteit vanaf de tweede helft van de negentiende
eeuweeuw (Leiden 1984) 38-54, aldaar met name 42-43. Over Siegenbeeks nationalisme, zoals onder andere naar vorenn komend in zijn Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde zie Frans Ruiter, 'Regenbak of fontein.. Nederlandse literatuurhistorici over volk en buitenland', in: Forum der letteren. Tijdschrift voor taal- en
letterkundeletterkunde 34 (1993) 29-51, aldaar 32-34.
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opp instemming rekenen.75 Twintigste-eeuwse critici als Geyl en Rogier hebben
zeerr kritisch geoordeeld over de dichterlijke Bilderdijk. Tegelijkertijd oordeelden
zijj zeer veel positiever over de nuchtere Wagenaar.76 Het werd bijna een nationale
sportt om Bilderdijk te verguizen. Hoe anders was het oordeel in de negentiende
eeuw.. Robert Fruin wijdde bijvoorbeeld enkele zeer positieve woorden aan Bilderdijk,, zoals bijvoorbeeld in de toespraak die hij hield bij de aanvaarding van de
leerstoell vaderlandse geschiedenis aan de Leidse universiteit. Fruin stelde dat Wagenaarr op het eerste gezicht misschien onpartijdiger lijkt dan Bilderdijk, maar dat
dee schijn in dit verband bedriegt.77 In dit positieve oordeel over Bilderdijk speelde
ongetwijfeldd Fruins monarchisme een belangrijke rol, een monarchisme dat hij
deeldee met Bilderdijk. Volgens Fruin had Bilderdijk met zijn werk ons een juister
denkbeeldd van de geschiedenis gegeven.
"Menschenn als Bilderdijk zijn er niet veel. Voor de fouten, waarin hij vervallen is, waarborgtt ons het gemis van de dichterlijke verbeelding, van de bruischende hartstocht, die in
hemm leefde. Met het goede, dat hij ons voor heeft gehouden, kunnen wij allen ons voordeell doen. Wat hij op partijdige wijs gedaan heeft, moeten wij hem met onpartijdigheid
nadoen."78 8
Velenn zouden het Fruin nazeggen, zoals bijvoorbeeld Jan Romein die stelde dat
Bilderdijkk met zijn oorspronkelijke visie aan de basis had gestaan van zowel een
katholiekee als een orthodox-protestantse geschiedbeschouwing. "Beiden zouden
vann zijn ruimheid op beperkter grondslag iets stelligers maken. Stellig en beperkt
genoegg om er een traditie op te bouwen." 79 Volgens Kernkamp had Bilderdijks
postuumm verschenen meerdelige Geschiedenis des Vaderlands nieuwe perspectievenn geopend, een "verruiming van horizon" doordat hij uitvoerig inging op de geschiedeniss van de Middeleeuwen.80 In die 'ontdekking van de (katholieke) middeleeuwen'' school precies de aantrekkingskracht die Bilderdijk op veel katholieken
uitoefende,, Alberdingk Thijm voorop. In een recente historiografische studie gaat
L.H.M.. Wessels in op Wagenaars reputatie in de negentiende en twintigste eeuw.
755 Over Bilderdijk zie de recente imponerende studie van Joris van Eijnatten, Hogere sferen. De ideeënwereldreld van Willem Bilderdijk (1756-1831) (Hilversum 1998).
766 Vergelijk P. Geyl, 'Bilderdijk als geschiedschrijver', in; P, Geyl, Kernproblemen van onze geschiedenis
(Utrechtt 1937) 221-238 en L.J. Rogier, 'Over de geschiedschrijver Bilderdijk', in: L.J. Rogier, Terugblik en uitzicht.zicht. Verspreide opstellen (Hilversum/Antwerpen 1965) deel II, 113-131. Over Geyl en Bilderdijk zie Wïm
Berkelaar,, 'Bestrijders van Bilderdijk. Conrad Busken Huet en Pieter Geyl contra Willem Bilderdijk', in:
TransparantTransparant 11 (2000) nr. 2, 4-10. Overigens ook de twintigste-eeuwse protestantse historicus H . Smitskamp
oordeeldee zeer kritisch over Bilderdijks geschiedkundige kwaliteiten: H. Smitskamp, 'Bilderdijk historicus?',
in:: J.A.L. Lancée (redactie), Mythe & Werkelijkheid. Drie eeuwen vaderlandse geschiedbeoefening
(16001900)1900) (Utrecht 1979) 146-158. Zie ook P. Geyl, 'Een eeuw strijd om Bilderdijk', in: P, Geyl, Van Bilderdijk tot
Huizinga.Huizinga. Historische toetsingen (Utrecht/Antwerpen 1963) 7-81.
7777 Robert Fruin, 'De onpartijdigheid van den geschiedschrijver', in: Verspreide geschriften ('s-Gravenhage
1904)) deel IX, 274-299, aldaar 283-284. Zie verder Robert Fruin, 'Over de geschiedenis als leermeesteres des
levens',, in: Verspreide geschriften ('s-Gravenhage 1904) deel IX, 316-331, aldaar 317-318. Vergelijk Jo Tollebeek,, De toga van Fruin. Denken over geschiedenis in Nederland sinds 1860 (Amsterdam 1990) 22-23 en Wessels,, Bron, waarheid en de verandering der tijden, 271-272.
788 Fruin, 'Over de geschiedenis als leermeesteres des levens', 318.
799 Jan Romein, 'Bilderdijk als geschiedschrijver', in: Jan Romein, Het onvoltooid verleden.
Cultuurhistorischesche studies (Amsterdam 1948) 265-275, aldaar 275.
800 G.W. Kernkamp, 'Van Wagenaar tot Fruin', in: dez., Van menschen en tijden. I. Studiën over geschiedschrijversschrijvers (Haarlem 1931) 1-35, aldaar 3-4.
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Uiteraardd wordt in dit verband Bilderdijk uitvoerig genoemd, maar over de invloedd van Wagenaar en Bilderdijk op de negentiende-eeuwse katholieken rept de
oorspronkelijkk in Nijmegen opgeleide historiograaf Wessels opmerkelijk genoeg
mett geen woord.81 Toch kan Bilderdijks belang voor de negentiende-eeuwse katholiekee geschiedschrijving moeilijk overschat worden. Volgens Gerard Brom
wass het Bilderdijk die de katholieken de 'officiële' geschiedschrijving binnenloodste.. Het eerste, grote hoofdstuk van Broms Romantiek en katholicisme is dan
ookk volledig gewijd aan de sleutelrol die Bilderdijk naar zijn mening vervulde.
Bromm formuleerde het in beeldende bewoordingen: zoals de reus Christophorus
hett Christuskind door de golven droeg, introduceerde Bilderdijk de katholieken
inn hun eigen geschiedenis."2
Ookk Nuyens vroeg, in zijn stuk 'Reconstructeurs der geschiedenis', speciale
aandachtt voor de rol van Willem Bilderdijk. Nuyens: "Ik ben er verre van af dien
genialenn man als een groot geschiedschrijver te beschouwen; maar wel als een der
reconstructeurss van onze vaderlandsche historie. De eenzijdige opvatting, die in
Wagenaarr zijne hoogste uiting vond, de verkeerde begrippen omtrent de verhoudingenn in de middeneeuwen, omtrent het wezen van den opstand tegen Filips II
vondenn in Bilderdijk een heftigen, hartstochtelij ken bestrijder."83 Het was Bilderdijkk die de eenzijdige interpretatie van Wagenaar aan de kaak had durven stellen.
Nuyenss noemde hem daarom "een der grootste mannen, waarop ons vaderland
magg roemen".84
Alss autodidact leunde Nuyens zwaar op Bilderdijk. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
Nuyens'' eerste grote historische publicatie: Het Katholicismus in betrekking met
dede beschaving van Europa. In het hoofdstuk dat gewijd is aan de Nederlandse geschiedeniss is Bilderdijk zijn hoofdbron. Hij citeert hem woordelijk, soms vele pagina'ss lang. Hij kon Bilderdijk dan ook goed gebruiken voor zijn doeleinden.
Nuyens'' Het katholicismus was een schotschrift tegen Wagenaars interpretatie
vann de geschiedenis. Hij wilde afbreken, net zoals ook Bilderdijk in zijn Geschiedenisdenis des vaderlands had gedaan. Bilderdijk voorzag hem van meer dan voldoendee ammunitie.
Laterr zou Nuyens meer afstand nemen van Bilderdijk, mede omdat hij in de gatenn kreeg dat Bilderdijk als historisch onderzoeker lang niet altijd serieus is te nemen.. Deze veranderende perceptie van Bilderdijk zegt vooral iets over de ontwikkelingg die Nuyens zelf heeft doorgemaakt: van felle partijganger naar historicus.
Verwijzingenn naar Bilderdijk pasten niet langer in het zelfbeeld dat Nuyens van
811 Wessels, Bron, waarheid en de verandering der tijden. Over Wagenaars reputatie in de negentiende en
twintigstee eeuw zie: 263-287. Van de katholieke historici wordt alleen Rogier in het voorbijgaan genoemd.
Nuyenss krijgt alleen een plaatsje in Wessels' hoofdstuk over de algemene receptie van de verlichting in later
eeuwen:: 256-257. Over Wagenaars plaats in de ontwikkeling van de 'vaderlandse geschiedenis' zie: P.B.M.
Blaas,, ' H e t karakter van het vaderland. Vaderlandse geschiedenis tussen Wagenaar en Fruin (1780-1840)', in:
P.B.M.. Blaas, De burgerlijke eeuw. Over eeuwwenden, liberale burgerij en geschiedschrijving (Hilversum
2000)) 24-45.
822 Gerard Brom, Romantiek en katholicisme in Nederland (Groningen/Den Haag 1926) twee delen, deel I,
3.. Voor zijn invloed op de katholieken, en dan met name Thijm, zie 62-70.
833 Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 166.
844 W.J.F. Nuyens, Het katholicismus in betrekking met de beschaving van Europa (Amsterdam 1856) twee
delen,, deel II, 161-177. Citaat over Bilderdijk op 162.
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zichzelff had opgebouwd. In 1879 schreef hij kritisch: "De hartstochtelijkheid
maaktt Bilderdijk vaak lichtgeloovig. Zoo hij zich eenmaal door voorliefde of door
politiekee haat heeft laten medesleepen, is zijn scherpen blik en helderen geest, geheell en al beneveld, en is hij niet meer te vertrouwen. Als geschiedschrijver is hij
dann ook over 't algemeen zeer middelmatig, en moet men hem met groote behoedzaamheid,, als autoriteit erkennen."85 In een brief aan Thijm, van 22 juni 1882,
gingg hij nog veel verder en schreef zelfs: "Ik voor mij gevoel mij niet in staat veel
vann hem te lezen, zonder van verveling in slaap te vallen."86 Met deze opmerking
deedd Nuyens zonder twijfel te weinig recht aan de invloed die Bilderdijk aan het
beginn van zijn historische carrière wel degelijk op hem heeft uitgeoefend. Bilderdijkk opende voor hem perspectieven die hij in zijn eigen werk op een meer verantwoordee en historische ambachtelijke wijze zou uitdiepen. Van hieruit kreeg hij
meerr zicht op de eigen katholieke traditie, met namen als de hierboven al genoemdee Strada, Van der Haer en anderen. Nuyens en de andere katholieken gebruiktenn Bilderdijk als opstap om zo een eigen geschiedtraditie te kunnen ontwikkelen. .
Dezee eigen katholieke traditie, die in de negentiende eeuw werd geconstrueerd,
zouu uiteindelijk worden opgenomen in de 'nationale' traditie. Dit gebeurde met
namee in het werk van Robert Fruin. Wanneer wij zijn Verspreide geschriften
overzien,, dan is het opvallend hoeveel plek Fruin inruimt voor 'katholieke'
onderwerpen,, en hoe welwillend hij daarover schrijft. Gerard Brom zou in zijn
gebruikelijkee geëxalteerdheid, Fruin, vanwege diens 'katholizerende tendenzen',
ongetwijfeldd hebben neergezet als een crypto-katholiek. Naar aanleiding van de
heiligverklaringg van de Martelaren van Gorcum publiceerde Fruin in 1865 een
artikell over deze slachtoffers van de "bloedige onverdraagzaamheid" van de protestanten.877 In zijn streven naar conciliantie was Fruin er veel aan gelegen om te
demonstrerenn dat niet alleen de protestanten konden bogen op martelaren. Voor
zowell protestantse als katholieke slachtoffers van geloofsvervolging koesterde
Fruinn "denzelfden eerbied".88 De katholieken moesten in de Nederlandse geschiedeniss geïntegreerd worden, dat is precies de reden dat hij als zijn hoop uitsprakk "dat eerlang een katholiek de taak op zich nemen zal, om uit het oogpunt
zijnerr Kerk, maar zonder blind vooroordeel, de geschiedenis van ons volk te beschrijven."" Fruins artikel 'De Gorcumsche martelaren', dat verscheen in De
Gids,Gids, was bedoeld om het evenwicht in de Nederlandse geschiedenis terug te
brengen,, een geschiedenis die naar zijn mening tot nog toe teveel in eenzijdig
protestantsee zin beschreven was. In zijn Gidsartikel wees Fruin op enkele artikelenn in De Katholiek. Deze artikelen in De Katholiek, waarover Fruin zei dat
zee geschreven waren door een "geleerden schrijver", demonstreerden naar zijn
meningg dat de katholieken hun eerste schreden hadden gezet om een volwaardigee plaats in de Nederlandse geschiedschrijving te verwerven.
855 W.J.F. Nuyens, 'De invloed der philosophic van de XVIIIe eeuw op Nederland', in Onze Wachter (1879)
179-214,, aldaar 206.
866 Nuyens aan Thijm, 22 juni 1882, geciteerd in Brom, Romantiek en katholicisme in Nederland, deel 1, 67.
877 Robert Fruin, 'De Gorcumsche martelaren', in: Verspreide geschriften deel II ('s-Gravenhage 1900) 277335,, aldaar 277-278.
888 Fruin, 'De Gorcumsche martelaren', 315.
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Fruinss pogen de katholieken in de geschiedenis te betrekken was zonder twijfel
niett vrij van paternalisme. Bovendien had Fruin de katholieken nodig als tegenwichtt tegen de orthodox-protestantse geschiedinterpretatie. Door beiden tegenoverr elkaar te zetten kon hij komen tot een hogere synthese waarin plaats was voor
allee gezindten in de Nederlandse samenleving. W.G.C. Byvanck constateerde al
directt na Fruins overlijden in 1899 dat Fruins wijze van geschiedschrijving "de
historiee tot een soort van parlement" maakte "waar hij elke gebeurtenis en elke
partijj zich met haar volle gewicht wilde laten uitspreken". 89 In dat verband moetenn ook Fruins welwillende woorden aan het adres van Nuyens worden begrepen,
toenn hij in De Gids diens Beroerten besprak.
Fruinn profileerde zich als de eerlijke, boven de partijen staande historicus die iederr recht wilde doen. Maar dan moesten de katholieken zich wel conformeren aan
zijnn vaderlijke terechtwijzingen. Daarbij had hij wel enige zorg over het opkomendee ultramontanisme in die tijd. De Syllabus errorum was er het meest beruchtee voorbeeld van. Fruin sprak de katholieken vaderlijk toe dat ze niet te ver
moestenn gaan in hun fanatisme. Maar hij bleef ondertussen zijn best doen de katholiekenn voluit recht te doen. In 1893 nog deed hij een bronnenuitgave het licht
zienn van belangrijke excerpten uit het nog ongedrukte geschiedwerk van Franciscuss Dusseldorpius, die hij vooraf deed gaan door een uitvoerige inleiding waarin
hijj wederom zijn beproefde stelling boven de partijen innam. Het was van belang
omm van Dusseldorpius kennis te nemen, zo zei hij, omdat men niet billijk over de
Opstandd kan oordelen "zoo men haar niet uit het oogpunt van elk der aan den
strijdd deelnemende partijen met onbevangen blik en welwillende aandacht heeft
gadegeslagen."900 In zijn een jaar later gepubliceerde, en niet veel minder uitgebreiddee 'De wederopluiking van het katholicisme in Noord-Nederland, omstreekss den aanvang der XVIIe eeuw' constateerde Fruin dat het herstel van de katholiekee bisschoppelijke hiërarchie "goede vruchten had gedragen", zeker ook
voorr de geschiedenisstudie. Hij verwees in dit verband naar twee katholieke tijdschriften,, de Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem en het
ArchiefArchief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom van Utrecht, die "een schat van
authentiekee stukken" het licht hebben doen zien "onder de oogen van belangstellenden,, ook onroomsche". 91 Met name noemde hij de zeer belangrijke Relationes
vann de Apostolisch Vicarissen aan de paus. Met zijn 'Wederopluiking' bouwde
Fruinn voort op katholiek voorwerk. Dat Fruin de katholieken serieus nam bleek
ookk uit een debat dat hij in 1895 voerde met de Amsterdamse priester B.H. Klönne,, over de geuswording van Amsterdam in de jaren van de Nederlandse Opstand.
Inn dit artikel besteedde Fruin overigens ook veel aandacht aan het "welbekende"
werkk van Van Teylingen.92

899 W.G.C. Byvanck, 'Robert Fruin', in: W.G.C. Byvanck, Literarische en historische studiën (Zutphen 1918)
215-401,, aldaar 283. Voor Fruins beproefde stijl van woord en wederwoord zie ook Jo Tollebeek, De toga van
Fruin.Fruin. Denken over geschiedenis in Nederland sinds 1860 (Amsterdam 1990) 27-33.
900 Robert Fruin, 'De Annales van Franciscus Dusseldorpius', in: Verspreide geschriften ('s-Gravenhage
1903)) deel VII 266-363, aldaar 268.
911 Robert Fruin, 'D e wederopluiking van het katholicisme in Noord-Nederland, omstreeks den aanvang der
XVIIee eeuw', in: Verspreide geschriften (s'-Gravenhage 1901) deel III 249-344.
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Inn de jaren negentig werd de Leidse historicus in enkele artikelen in De Katholiekliek met eer overladen en geroemd als de "grootmeester", de "onpartijdige geschiedschrijver"" die altijd "hoor en wederhoor" toepaste.93 Natuurlijk was er ook
well kritiek. Zo had de kritische bespreker van Fruins 'Wederopluiking' zich gestoordd aan Fruins stelling dat er in de Republiek "vrijheid van godsdienst" zou
hebbenn geheerst. De "vader der moderne historiographie", met "zijne niet licht te
overschattenn verdiensten"94 was en bleef een protestants historicus. In een artikel
vann W.F.N, van Rootselaar heette het streng: "Zoolang Prof. Fruin den Christus
derr Katholieke Kerk, den mensch geworden Zoon des Vaders niet erkent en huldigtt als den Koning der geschiedenis, van wien alles uitgaat, tot wien alles wederkeert,, zal hij, ondanks zijn oprechtheid en eerlijkheid en waarheidslievendheid, in
hoofdzaakk een partijdig geschiedschrijver evenals Ranke wezen."95 Maar het feit
datt deze en andere artikelen over Fruin verschenen in De Katholiek duidt er al op
datt in katholieke kring veel waardering was voor Fruins serieuze pogen zich in de
katholiekee geschiedtraditie te verdiepen, iets dat ook naar voren kwam in de lovendee woorden die Fruin aan Nuyens' Beroerten had gewijd, het werk dat mag
geldenn als de bekroning van de katholieke geschiedtraditie.

922 R. Fruin, 'De stemming der katholieke gemeente en der regeering van Amsterdam tijdens het geus wordenn der stad', in: Verspreide geschriften ('s-Gravenhage 1901), deel III, 1-39. Over Klönne: L.C.L. Eijgenraam,
'Mgr.. B.H. Klönne, Ecre-Kamerhecr van Z.H. Paus Pius, Rector van het Beggijnhof te Amsterdam', in: Het
JaarboekjeJaarboekje va.nJos.Alb. Alberdtngk Thijm 53 (1904) vii-xviii. Deze buitengewoon actieve rector van het Amsterdamsee Begijnhof zette zich overigens wel vaker in voor katholieke actiepunten, zoals bijvoorbeeld de revitaliseringg van de Amsterdamse sacramentsprocessies. Hiervoor zie: Herman Roodenburg, 'Het verleden opgepoetst:: pastoor Klönne, het "folklore" en de zestiende-eeuwse sacramentsprocessies', in: Peter Jan Margry
(redactie),, Goede en slechte tijden: het Amsterdamse Mirakel van Sacrament in historisch perspectief
(Aerdmhoutt 1995) 17-29.
933 A. van Kerkhoff, 'Prof. Dr. Robert Fruin en de wederopluiking van het Katholicisme', in: De Katholiek
1077 (1895) 21-41, 176-193, 339-353, aldaar 22-23. Vergelijk Jo Tollebeek, De toga van Fruin. Denken over geschiedenisschiedenis in Nederland sinds I860 (Amsterdam 1990) 42-43.
944 Van Kerkhoff, 'Prof. Dr. Robert Fruin', 353.
955 W.F.N, van Rootselaar, 'De geschiedschrijvers: Ranke en Fruin', in: De Katholiek 110 (1896) 180-196, aldaarr 196.

