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44 Providentiële geschiedschrijving:
N u y e n s '' katholieke geschiedfilosofie

Nuyenss was en bleef een katholieke geschiedschrijver, voor wie de theologische
interpretatiee van het verleden het onmisbare fundament van zijn geschiedbeschouwingg vormde. Wat betreft zijn "Philosophic der Historie" kwam het licht
voorr hem "van Boven".1 Zoals Nuyens het formuleerde: aan de basis van alle politiekk en van alle geschiedschrijving ligt een theologische opvatting ten grondslag:
"Iederr religieus, ieder politiek stelsel steunt op een historie-beschouwing; terwijl
iederee historie beschouwing, op hare beurt ontspruit uit een religieus, uit een politiekk stelsel."2 We bevinden ons hier in het domein van de speculatieve geschiedfilosofie.33 Het gaat daarbij om vragen als: Wat is de zin van het lijden in de geschiedenis?? Wat is de verhouding tussen noodlot en vrije wil? Kan God rechtstreekss in de menselijke geschiedenis ingrijpen en deed hij dit ook? Voor Nuyens
betekendee 'katholieke geschiedschrijving' meer dan een (nieuwe) visie op de
Nederlandsee Opstand vanuit een emancipatoir perspectief. Het verwees voor hem
ookk naar de dieper liggende zin van de geschiedenis.
Dee speculatieve geschiedfilosofie is lange tijd uit de mode geweest. Maar met de
opmarss van het narrativisme is zij weer populair geworden. Nu het 'verhaal' weer
centraall staat, is er in de geschiedfilosofie aandacht gekomen voor de ordening en
dee samenhang van dit verhaal. Geschiedfilosofen als Peter Munz en Haskel Fain
hebbenn erop gewezen dat aan elk geschiedverhaal, aan elke (re-)constructie van
hett verleden, een speculatieve geschiedfilosofie ten grondslag ligt.4 Vanuit de narrativistischee geschiedfilosofie is er daarom veel belangstelling voor het werk van
dee grote systeembouwers, waarbij met name hun retorisch apparaat centraal staat.
Hett gaat om denkers zoals de grote katholieke geschiedfilosofen Augustinus en
Bossuet.55 Nieuwe apologeten van de christelijke geschiedschrijving hebben en-

11 Nuyens, Geschiedenis van bet Nederlandscbe volk, sedert 1815, 4. O o k aangehaald door J.A. Bornewasser,
'Geschiedbeoefeningg en katholieke geloofsovertuiging in verschuivend perspectief', in: dez., Kerkelijk verledenden in een wereldlijke context (Amsterdam 1989) 34.
22 W.J.F. Nuyens,'Reconstructeurs der geschiedenis', in: Onze wachter (1878) dl. I, 161-182, aldaar 162-163.
33 Twee klassieke overzichten van de speculatieve geschiedfilosofie zijn: Frank E. Manuel, Shapes of philosophicalophical history (Londen 1965) en Karl Lowith, Meaning in history. The theological implications of the philosophyophy of history (Chicago 195CF). Enkele overzichten vanuit een christelijk perspectief zijn: Robert Paul Mohan,
PhilosophyPhilosophy of history. An introduction (New York 1970), James M. Connoly, Human history and the word
God.God. The christian meaning of history in contemporary thought (New York 1965), Shirley Jackson Case, The
christianchristian philosophy of history (Chicago 1943) en Peter Guilday (redactie), The catholic philosophy of history
(Neww York 1967, eerste druk: 1936). Een moderne christelijke geschiedfilosofie biedt een populair boek van
Herbertt Butterfield, De God der geschiedenis (Amsterdam 1966).
44 Vergelijk: P. Munz, The shapes of time (Middletown 1978) en H . Fain, Between philosophy and history
(Princetonn 1971).
55 Vergelijk Albert Cook, History/Writing: The theory and practice of history in Antiquity and in Modern
TimesTimes (Cambridge 1988) en A. Kemp, The estrangement of the past: a study in the origins of modern historical
consciousnessconsciousness (New York/Oxford 1991).
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thousiastt ingehaakt bij deze notie, die naar hun mening een christelijke geschiedschrijvingg weer respectabel kan maken.6 Als immers aan elk geschiedverhaal een
speculatievee geschiedfilosofie ten grondslag ligt, wat is er dan mis met een christelijkelijke geschiedfilosofie? Zingeving is het sleutelwoord.
Dee geschiedenis van de negentiende-eeuwse Nederlandse geschiedschrijving
wordtt vaak voorgesteld als een onvermijdelijke opmars richting een nieuwe, wetenschappelijkee geschiedopvatting. In die standaardvisie bevrijdde de Vader van
dee Nederlandse geschiedschrijving', Robert Fruin, door zijn positivistische
grondhouding,, het historisch denken in Nederland "van een zekere theologische
ballastt en wijsgerige bespiegeling".7 Nieuw was, dat de theologisch en wijsgerig
geïnspireerdee geschiedschrijving aan invloed begon in te boeten. Dit gold evenzeerr voor de Verlichte Voltairiaanse wijze van geschiedschrijving als voor de providentiëlee geschiedschrijving, waarbinnen 'Gods hand in de geschiedenis' zo'n
grotee plaats innam. Een dergelijke nadruk op de vernieuwende aspecten van de
negentiende-eeuwsee geschiedschrijving kan ons licht doen vergeten dat de wijsgerigg en theologisch geïnspireerde wijze van geschiedschrijving ook in de negentiendee eeuw nog zeer invloedrijk was. In zijn boek over de achttiende-eeuwse geschiedschrijverr Jacobus de Rhoer heeft de gereformeerde historicus A.Th. van
Deursenn erop gewezen dat wij de geschiedschrijving van die tijd niet moeten beoordelenn vanuit onze moderne wetenschapsopvatting, maar eenvoudigweg ons
moetenn afvragen: wat betekende wetenschap toen. En in tegenstelling tot nu bezatenn in die tijd de klassieken en de bijbel voor velen een fundamentele autoriteit.
Hett is één van de redenen waarom geschiedschrijvers in die tijd zich uitgebreid
bezighieldenn met vragen als in welk seizoen God precies de aarde had geschapen
enn met kwesties of de boom van goed en kwaad een palmboom was of niet. Het
accentt van de achttiende-eeuwse geschiedschrijving lag mede daarom op de klassiekee en op de bijbelse geschiedenis. Maar ook door latere geschiedschrijvers werd
nogg regelmatig verwezen naar de rol van Gods voorzienigheid in de geschiedenis.
Vann Deursen stelt terecht dat aan deze noties werd vastgehouden door geschiedschrijverss tot in de negentiende eeuw toe.8 Hieraan kan worden toegevoegd: ook
doorr Nuyens.

66 Vergelijk R. Kuiper, Uitzien naar de zin. Inleiding tot een christelijke geschiedbeschowwing (Leiden 1996)
enn Ewald Mackay, Geschiedenis bij de bron. Een onderzoek naar de verhouding van christelijk geloof en historischerische werkelijkheid in geschiedwetenschap, wijsbegeerte en theologie (Sliedrecht 1997).
77 P.B.M. Blaas, 'De prikkelbaarheid van een kleine natie met een groot verleden: Fruins en Bloks nationale
geschiedschrijving',, in: Theoretische geschiedenis 9 (1982) 271-303, aldaar 280.
88 Fragmenten van Van Deursens studie over Jacobus de Rhoer zijn herdrukt in: A.Th, van Deursen, 'Jacobuss de Rhoer, een historicus op de drempel van een nieuwe tijd', in: A.Th. van Deursen, De hartslag van het
leven.leven. Studies over de Republiek der Verenigde Nederlanden (Amsterdam 1996) 248-269, aldaar zie met name
249,, 254. Voor het grote belang dat in de achttiende eeuw aan de Goddelijke providentie werd gehecht zie:
A.Th.. van Deursen, 'Wijsgerige geschiedschrijving in Nederland', in: J.A.L. Lancée (redactie), Mythe & werkelijkheid.kelijkheid. Drie eeuwen vaderlandse geschiedbesckowwmg (1600-1900) (Utrecht 1979) 103-120, aldaar met
namee 108-112.
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Speculatievee geschiedfilosofie: de erfenis van A u g u s t i n u s

Ditt hoofdstuk gaat over de consequenties van N u y e n s ' katholieke geschiedfilosofiee en teleologische visie voor zijn praktische geschiedbeoefening. M o d e r n e gelovigee historici willen deze twee zaken graag van elkaar gescheiden h o u d e n . Als
christenchristen geloven zij in Gods heilsplan, als historicus zien zij het echter niet als h u
taakk dit Goddelijke heilsplan in de geschiedenis aan te wijzen, zo zij dit al z o u d e n
kunnen. 99 Voor N u y e n s lag dit anders. Hij mengde de profane geschiedenis met de
heilsgeschiedenis.. Zoals de invloedrijke kanselredenaar Mgr Bossuet in 1681 had
gedaann in zijn Discours sur l'bistoire universelle, waarvan het eerste deel een k r o niekmatigg overzicht gaf van d e geschiedenis vanaf de schepping en de geboorte
vann A d a m tot en met het tijdvak van Karel de Grote. Vergelijkbaar hiermee integreerdee N u y e n s in zijn eerste grote historische werk Het katholicismus, en de beschavingschaving van Europa de geboorte van Christus in zijn algemene, profane g
schiedverhaal.. Voor N u y e n s en Bossuet waren bijbelse geschiedenis en mensengeschiedeniss onlosmakelijk met elkaar verweven. D a a r o m o o k konden zij de bijbel
alss historische b r o n gebruiken. 10 H e t aanwijzen van G o d s hand in de geschiedenis
wass evenwel iets anders. N u y e n s doet het slechts met mate. Opmerkelijk genoeg
voorall op m o m e n t e n als het voor zijn katholieke voorouders tegenzat. H e t zijn de
m o m e n t e nn dat hij zich afvraagt wat G o d met dit alles voor kan hebben.
Watt betreft zijn overkoepelende katholieke geschiedfilosofie beriep N u y e n s
zich,, zoals alle andere katholieke geschiedschrijvers tot ver in de negentiende
eeuw,, vooral o p kerkvader Augustinus. In zijn De civitate Dei beschreef Augustinuss de geschiedenis van de mensheid als een strijd tussen de civitas dei en de civitastas terrena, als een strijd tussen goed en kwaad.
"Ikk denk toch wel, dat we al heel wat hebben gedaan voor de opheldering van die grote,
moeilijkee vraagstukken die te maken hebben met het begin van de wereld, van de ziel en
vann het menselijk geslacht in het bijzonder; wij hebben het ingedeeld in twee geslachten,
datt van degenen die volgens de mens en dat van degenen die volgens God leven. Allegorischh duiden we ze ook wel aan als twee steden ofwel mensengemeenschappen, de ene
voorbestemdd om met God in eeuwigheid te heersen, de andere om met de duivel een
eeuwigee bestraffing te ondergaan.""
D ee civitas terrena liet Augustinus beginnen met de m o o r d van Kaïn op Abel. Kaïn
wass daarmee de eerste mensenzoon in wie het duivelse werk tot uiting k w a m , de
eerstee die tot de stad van de mensen b e h o o r d e .

99 Zie bijvoorbeeld enkele opmerkingen hierover van de Nijmeegse historicus Peter Raedts: "Als historicus
beoefenn ik mijn vak in de overtuiging dat er een einde aan de geschiedenis is en een opstanding van de doden."
(...)) Maar, zegt Augustinus, van de geschiedenis daartussen, vanaf de opstanding van Christus tot aan de opstandingg van allen, weten wij niets. We weten niet hoe G o d handelt, we kunnen het niet zien. Dat is de tijd van
dee kerk, dat is de tijd waarin wij nu zijn en daarin kun je niet de vinger Gods aanwijzen. Die is er wel, maar je
kuntt hem niet aanwijzen." Peter Raedts in een interview met Frans Groot en Albert van der Zeijden, 'Afstandelijkk en betrokken. De emancipatie van katholieke historici', in: Historisch Nieuwsblad?) (1994) nr. 4, 18-21,
aldaarr 20.
100 Nuyens, Het katholicismus, deel 1, 90.
111 Aurelius Augustinus, De stad van God (Baarn/Amsterdam 1983) 673.

44 Providentiële geschiedschrijving

127 7

Ookk voor Nuyens was de geschiedenis een pelgrimstocht naar de eeuwige gelukzaligheid.. Hij zei het Augustinus na. "[D]e glorierijke stad Gods vervolgt harenn pelgrimstocht te midden door den tijd en de goddeloosheid, levende door het
geloof.. Zij verwacht, door geduld, de onveranderlijkheid van de eeuwige verblijven,, waar hare rechtvaardigheid op hare beurt rechter wezen zal en, door hare
voortreffelijkeheid,, de eindoverwinning en volmaakte vrede zal behalen."12 Deze
pelgrimstochtt ging gepaard met veel vallen en opstaan. Augustinus wist al dat het
lijdenn van de mens een belangrijke betekenis had in het ontvouwen van Gods
heilsplan.. Nuyens gebruikt het beeld van Sisyphus: de mens moet een steeds weer
terugvallendee steen tegen een stijle berghelling opduwen.13
Overr zijn geschiedfilosofie heeft Nuyens slechts incidenteel geschreven en
meestall in de vorm van verzuchtingen in de marge van zijn historische werken.
Hett meest uitvoerig over zijn geschiedfilosofie schreef Nuyens in de brochure
waarr hij in 1868 zijn Katholiek-Nederlandsche Brochuren-Vereeniging opende:
DeDe geest der eeuw en de geest der waarheid.1* Dit geschrift is een uitzondering in
zijnn oeuvre: Nuyens gaf zich niet vaak over aan theologische bespiegelingen, dat
wass niet zijn stiel zoals hijzelf zei. In essentie geeft hij in deze brochure zijn geloofsbelijdeniss waarmee hij de naar zijn mening sombere ontwikkelingen in zijn
eigenn tijd te lijf ging. Nuyens was een cultuurpessimist. Tegen deze achtergrond
moett zijn geschiedfilosofie begrepen worden.
DeDe geest der eeuw en de geest der waarheid schilderde een ondergangsvisioen
datt vergelijkbaar is met dat van Isaac da Costa's Bezwaren tegen den geest der
eeuw,eeuw, dat uit 1823 dateert.15 Voor een belangrijk deel liepen de bezwaren dan ook
parallel.. Later, in zijn Geschiedenis van het Nederlandsche volk, sedert 1815 zou
Nuyenss Da Costa een "geniale leerling" van Bilderdijk noemen.16 Zowel Nuyens
alss Da Costa verwijlden in duisternis en waren in verwarring en wanhoop over de
'verworvenheden'' van de achttiende en negentiende eeuw. Nuyens besloot zijn
brochure,, "afgemat van vermoeijenis", met een visioen waarin hij zich door
duisterniss overmand voelde, omringd door "phantastische figuren, verleidelijk,
grotesk,, [die] afschuwelijk dansten (...) als in een' macrabischen dans."17 Nuyens
schrijftt dat hij zich wanhopig en koud voelde, als voor een afgrond zwarter dan de
nacht. .
Hett houvast kwam, voor zowel de joodse bekeerling als de katholieke historicus,, van het christelijk geloof. Aan het eind van zijn brochure schrijft Nuyens dat
hijj op eens een stem hoorde, "de zilvren stem eens kinds, dat in zijnen slaap, het

122 W.J.F. Nuyens, 'Pessimisme of optimisme?', in: Onze Wachter (1877) deel 1, 355-382, aldaar 381.
133 Nuyens, 'Pessimisme of optimisme?', 380.
144 WJ.F. Nuyens, De geest der eeuw en de geest der waarheid (Haarlem 1868),
Katholiek-N'ederlandsche
Brochuren-Brochuren- Vereeniging.
155 Recentelijk over Da Costa's cultuurkritiek zie A.C. Otto, 'De kwade wil als motor in de geschiedenis.
Verschillenn en overeenkomsten in de cultuurkritiek van Da Costa, Huizinga en Van Deursen', in: Theoretische
geschiedenisgeschiedenis 22 (1995) 112-126, m.n. 114-117. Da Costa's Bezwaren tegen den geest der eeuw zijn o.a. afgedruktt in: Vrijmoedige bedenkingen. Een eeuw essays en beschouwingen 1766-1875 (Utrecht 1980) met een inleidingg van M.C.A. van der Heijden.
166 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, sedert 1815, deel II, 198.
177 Nuyens, De geest der eeuw en de geest der waarheid, 43.
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gebedjee herhaalde, dat zijne moeder het dien avond had geleerd. Ik geloof in God
denden almachtigen vader".,18 En opeens waren de schimmen verdwenen en kon hij
weerr opgelucht ademhalen. Het geloof redde hem in zijn ogenblik van ultieme
wanhoop. .
Natuurlijkk liepen de opvattingen van Da Costa en Nuyens niet volledig parallel.
Daarvoorr had Da Costa in zijn brochure teveel afgegeven op het "jezuïtismus" en
opp het "verregaandste Phariseïsmus" van het pausdom en zocht hij zijn heil uitsluitendd ïn het orthodoxe-protestantisme als bezielende kracht. De katholieken
zagenn het uiteraard een slag anders.59 Volgens hen hadden Verlichting en Revolutiee juist hun wortels in de Hervorming. Het was een gedachte die al geponeerd
wass door Lamennais, in zijn beroemde Essai sur Vin difference en matière de religiongion uit 1817 - het beginpunt van de katholieke revival in Frankrijk. In zijn brochuree zou Nuyens uitgebreid stilstaan bij het verband tussen Verlichting en Hervorming.. Da Costa blijft in Nuyens' De geest der eeuw ondertussen ongenoemd.
Nuyenss ontleende zijn 'bezwaren tegen den geest der eeuw' dan ook veel meer
aann de Franse katholieke denkers van zijn tijd. In zijn brochure verwijst hij bijvoorbeeldd een aantal keer naar Dupanloup, de bisschop van Orleans, die een brochuree had geschreven over Uatheïsme et Ie peril social. Een tweede Franse denker
diee hij noemt is Francois Guizot. Deze was weliswaar protestant, maar Nuyens
voeldee een sterke verwantschap met de Franse politicus-historicus, die hij karakteriseerdee als "een scherpziend staatsman, een protestant, die aan de geopenbaarde
waarheidd gelooft".'0
Hett sombere ondergangsvisioen dat Nuyens in zijn De geest der eeuw en de
geestgeest der waarheid schilderde had alles te maken met de teloorgang van de Kerkelijj ke Staat in die tijd. Zoals Augustinus diep onder de indruk was van de val van
Rome,, was Nuyens, vergelijkbaar, zeer verontrust over de dreigende ondergang
vann het pauselijke Rome, dat evenzeer belaagd werd door vreemde, heidense legers.. Zoals Augustinus' De civitate Dei was opgezet als een verdedigingsschrift
tegenn diegenen die de christenen de schuld gaven van de plundering en ontluisteringg van Rome, was Nuyens' opstel een poging tot zingeving van een tweede dreigendee ondergang van Rome. Het pausschap, en daarmee de gehele katholiciteit,
leekk ten dode opgeschreven. "Helaas! Het is alsof een nevel is neergedaald en ons
tijdvakk met een algemeenen twijfel bedekt! " :i Nuyens' wanhoopsgevoel is begrijpelijk.. Alles waar hij voor stond, leek op het spel te staan. De paus verpersoonlijktee voor hem Gods rijk op aarde. De machten die hem belaagden konden niet
anderss dan representanten van het ongeloof zijn, die tesamen optrekken tegen
Godss laatste bastion. De diep gelovige Nuyens kon deze strijd niet anders beschouwen. .
Dee strijd om de Kerkelijke Staat was voor Nuyens niet minder dan de laatste episodee van een strijd tussen geloof en ongeloof, een strijd die al eeuwen eerder be188 Ibid, 44.
199 Uitgebreider hierover zie J.A. Bornewasser, 'Roomse bezwaren tegen Da Costa's Bezwaren', in: J.A. Bornewasser,, Kerkelijk verleden in een wereldlijke context (Amsterdam 1989) 345-356.
200 Nuyens, De geest der eeuw en de geest der waarheid, 32.
211 W.J.F. N u y e n s , 'Pessimisme of optimisme?', in: Onze Wachter (1877) deel 1, 355-382, aldaar 361.
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gonnenn was. Voor Nuyens had de neergang eigenlijk al ingezet omstreeks het jaar
1500.. Het is een gedachte die hij deelde met de meeste (Franse) katholieke denkers
vann zijn tijd. Hierboven noemden wij al Lamennais en Dupanloup. Dankzij de weldadigee invloed van de christelijke religie waren ten tijde van de Middeleeuwen de
westeuropesee volken steeds meer 'beschaafd' geworden. Hoe dieper het evangelie
doordrong,, des te hoger ook de trap van volmaaktheid, geestelijk én materieel, die
dezee naties bereikten.22 Daarna, vanaf ongeveer 1500, ging het bergafwaarts. Reformatie,, Verlichting, liberalisme en socialisme waren allemaal aanvallen op die Ene
Waarheidd van de Katholieke Kerk. Voor Nuyens was de geschiedenis een strijd tussenn goed en kwaad, een strijd tussen de waarheid en het (moderne) heidendom. In
dee termen van Augustinus: de stad Gods tegenover de wereld.23 Deze strijd was voor
Nuyenss geen abstractie. De tegenstelling tussen waarheid en heidendom zag hij steeds
weerr terugkeren in concrete voorvallen in de geschiedenis. De stad Gods was de constante:: deze werd verpersoonlijkt door de Kerk. Het heidendom nam in de loop der
geschiedeniss steeds andere gedaanten aan, die hij verbond met de grote cultuurstromen
vann de moderne tijd. Hij onderscheidde achtereenvolgens drie hoofdvormen:24 1.
dee reformatie; 2. de filosofie van de encyclopedisten en ten slotte; 3. de "zoogenaamde
modernee ideeën" van de negentiende eeuw. In een later werk voegde hij er nog een
vierdee strijd aan toe, die hij voor zijn ogen zag ontstaan: die van de bezitters tegenoverr de niet-bezitters, verpersoonlijkt in de opkomst van de sociaal-democratie.25
Achtereenvolgenss werd met de reformatie het gezag der kerk aangetast. De encyclopedistenn gingen een stap verder en tastten "de historische grondslagen van het
christendomm aan". De modernisten van zijn eigen tijd deden beide zaken en tastten
ookk nog eens de enige persoonlijke God zelve aan.26 Zelfs de strijd tussen bezitters
enn niet bezitters was er één van geloof tegen ongeloof, omdat de sociaal-democratenn de bestaande maatschappij verwierpen.27 In de negentiende eeuw werd deze
eeuwigdurendee strijd voor Nuyens "verlichaamt" in de strijd tot omverwerping van
dee pauselijke stoel.28
Inn de loop der eeuwen was het almaar slechter gegaan. Nuyens geloofde dan
ookk dat de Middeleeuwen in principe "gezonder" waren dan de negentiende
eeuw.299 Dat wil niet zeggen dat de negentiende-eeuwer moest terug verlangen naar
dee Middeleeuwen want dat vond hij onhistorisch.11 Maar bij de meeste zaken die
inn zijn tijd werden geroemd als wezenlijke tekens van vooruitgang, zoals de groei
vann de vrijheid en van de welvaart, plaatste hij relativerende kanttekeningen.31 De
222 Nuyens, Het katholicismus, deel 1, 6.
233 O o k in zijn eigen tijd zag hij deze tegenstelling, zie bijvoorbeeld Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandschelandsche volk, van 1815 tot op onze dagen, deel 3, 1.
244 Nuyens, De geest der eeuw en de geest der waarheid, 8.
255 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, van 1815 tot op onze dagen, deel 4, 324.
266 Nuvens, De geest der eeuw en de geest der waarheid, 8.
277 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, van 1815 tot op onze dagen, deel 4, 324.
288 Nuyens, De geest der eeuw en de geest der waarheid, 41
299 "De staatsbegrippen der middeneeuwen waren gezonder dan die van onze eeuw. Zij steunden op het
christelijk,, de onzen op het heidensch idee." Nuyens, Gedachten naar aanleiding van den oorlog van 1870, 40.
300 Mogelijk was het middeleeuwse kaarslicht feller dan de huidige gasverlichting. "Maar hij, die in onze
eeuww leeft, gebruikt gaz en zal niet meer bij een waskaars gaan zitten." Nuyens, Gedachten naar aanleiding
vanvan de oorlog van 1870, 41. Zie ook: Nuyens, 'Pessimisme of optimisme?', 376-377.
311 Nuyens, 'Pessimisme of optimisme?', passim.
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schaduwzijdenn van de negentiende eeuw voerden voor hem de boventoon. Zijn
artikell 'Pessimisme of optimisme?', dat hij schreef naar aanleiding van een publicatiee van zijn vriend H.A. des Amorie van der Hoeven over de vooruitgang in de
geschiedenis,, betitelde hij zelfs als "een akte van beschuldiging tegen de XIX
eeuw".322 Nuyens zocht naar een tussenweg, tussen optimisme en pessimisme, en
vondd die in het geloof. De negatieve gevoelens over zijn eigen tijd waren voor hem
alleenn te verwerken in een hemels, boven de wereld uitstijgend perspectief.
Dee strijd tussen goed en kwaad was voor Nuyens in essentie een strijd tussen
ideeën.. Nuyens was een idealist: de ideeën vormden het fundament en de motor
vann de geschiedenis. Daar lag het primaat. In een studie over Pius IX formuleerde
hïjj het als volgt: "De feiten ontspruiten uit de denkbeelden; de denkbeelden uit het
goedee of het kwade in den mensch."33 Bij Nuyens is de geschiedenis een proces
waarinn de verschillende maatschappelijke groeperingen hun ideeën trachten te
verwerkelijken,, een Hegeliaanse opvatting die we ook bij Groen van Prinsterer
aantreffenn en bij nog wel meer historici uit die tijd zoals bijvoorbeeld Ranke.34 "De
wereldgeschiedenis,, - dat is: de geschiedenis der krachtigste, vooral der christen
volken,, - wordt beheerscht en geleid door de ideeën; terwijl de feiten niets anders
zijnn dan de uitwendige verschijnselen dier ideeën."" Zo schildert Nuyens ook de
geschiedeniss van Nederland. Ook kleine naties als Nederland worden namelijk
"beheerschtt door de algemeene strooming der ideeën."36 De politiek van de belangrijkstee dramatis personae wordt beschreven vanuit hun ideeëngoed. Eerst
wordenn de ideeën van de verschillende personen en partijen beschreven en pas
daarnaa de hieruit voortvloeiende praktische politieke strijd. In de Bataafse periodee wordt bijvoorbeeld minister A.R. Falck opgevoerd als iemand die doortrokken
iss van de rationalistische Duitse en Franse filosofie van de achttiende eeuw en dus
eenn groot tegenstander van het katholicisme.37 Iets dergelijks gold voor de politiek
vann Koning Willem I, die, doortrokken van een religieus rationalisme, de rol van
dee godsdienst in het onderwijs miskende en daardoor de Belgen van zich vervreemde.388 Steeds staan de ideeën voorop en achter deze ideeën zit altijd een religieuzee gedachte. Het was Nuyens' overtuiging dat elk politiek probleem in feite te
herleidenn is tot een religieuze tegenstelling.39

Leidenss ontzet: een godswonder?
Dee strijd tussen goed en kwaad, tussen de civitas dei en de civitas terrena, doordrenktee dus de hele mensengeschiedenis. Maar betekende dit ook dat God zo nu
enn dan ook in praktische zin in de geschiedenis ingreep? Volgens Bossuet was de
322
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Ibid, 376.
Nuyens, De regering van Pius IX en hare beschuldigers (Amsterdam 1859) 183.
Smkskamp, Groen van Prinsterer als historicus, 50-62
Nuvens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, van 1815 tot op onze dagen, deel 3, 3.
Ibid, deel 3, 2
Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, van 1815 tot op onze dagen, deel 1, 86-87.
Ibid, 190
Zie bijvoorbeeld Nuyens, Geschiedenis der regering van Pius IX, deel 1, 1-2.
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menss slechts een speelbal in Gods hand. Zonder het zich bewust te zijn, schrijft
Bossuet,, hielpen uiteenlopende historische figuren als Alexander, Brutus, ja zelfs
Karell de Grote, aan de vervolmaking van Gods heilsplan. In zijn Discours sur
VhistoireVhistoire universelle wist Bossuet zelfs feilloos momenten aan te geven waarop
Godd zou hebben ingegrepen in de menselijke geschiedenis. Zoals een hedendaagsee geschiedschrijver schreef: Bossuet gebruikte in zijn geschiedverhaal coups de
providenceprovidence zoals een toneelschrijver het publiek coups de theatre voortovert.40
Bossuet:: "Dieu exerce par ce moyen ses redoutables jugements, selon les régies de
saa justice toujours infaillible. C'est lui qui préparé les effets dans les causes les plus
éloignées,, et qui frappe ces grands coups dont Ie contre coup porte si loin."41
Nuyenss had een heel wat grotere schroom met het aanwijzen van Gods hand in
dee geschiedenis. Toch deed hij het soms. Hieronder zullen we zien wat hiervan de
achtergrondd was, en op welke momenten hij dit precies deed. Dat het gelovige,
christelijkee standpunt belangrijke implicaties had voor de praktische geschiedschrijvingg wil ik illustreren aan de hand van een beroemd voorbeeld uit de geschiedeniss van de Nederlandse Opstand, waarover bekende historici als Groen
vann Prinsterer en Robert Fruin uitgesproken standpunten innamen: het wonderbaarlijkee verhaal van Leidens ontzet, die cruciale gebeurtenis in de Tachtigjarige
Oorlogg die een ommekeer in het krijgsbedrijf tot gevolg had.
Voorr Groen van Prinsterer leed het geen twijfel. Het in 1574 door de Spanjaardenn belegerde Leiden was naar menselijke maatstaven reddeloos verloren. De
belegerden,, gedreven door een diepe Godsvrucht, streden een heroïsche strijd.
Maarr zonder Gods hulp zouden ze het niet gered hebben. Deze zorgde op een alless beslissend moment voor een verandering van windrichting en een springvloed,
waardoorr de geuzenvloot voldoende water onder de kiel kreeg en tegelijk ook de
Spanjaardenn uit hun schansen werden weggespoeld. Leiden was bevrijd! Een dag
naa dit wonderbaarlijke ontzet veranderde de windrichting, en het water spoelde
weerr weg. Groen kon niet geloven dat dit alles toeval was. "God zond zijn posten
enn boden, namelijk de winden, even met den springvloed, eerst stormende uit den
N.W.,, daarmede Hij het water wonderbaarlijk weder in het land bragt, en daarna
Z.W.,, dewelke het naar Leiden dreef."42 Ook volgens de Amerikaanse historicus
Motleyy intervenieerde God in het voordeel van de belegerden: "de hand van den
Almachtige,, die den Oceaan en den storm tot Leidens verlossing uitgezonden had,
sloegg ook 's vijands hart met schrik." De Spanjaarden dropen af met de staart tussenn de benen.43
Volgenss C.W. Opzoomer functioneerde voor Groen het ingrijpen van God als
eenn gelegenheidsoplossing ter verklaring van anderszins onverwachtse en onverklaarbaree gebeurtenissen. Groen zou met het "zwaard der voorzienigheid"
400 Manuel, Shapes of philosophical history, 34. Bossuets Discours sur Vhistoire universelle werd vele malen
herdrukt.. Over Bossuets providentiële geschiedschrijving zie bijvoorbeeld Löwith, Meaning in history, 1371444 en Patrick J. Barry, 'Bossuet's "Discourse on Universal history"', in: Peter Guilday, The catholic philosophyhy of history (New York 1967, Papers of the American Catholic Historical Association, Vol. Ill) 147-186.
411 Bossuet, Discours sur Vhistoire universelle (Brussel 1847) 361-363.
422 Mr. Groen van Prinsterer, Handboek der geschiedenis van het vaderland (4e druk, Amsterdam 1875) 116.
433 John Lothrop Motley, De opkomst van de Nederlandsche Republiek (Eerste gedeelte, derde deel, V G r a venhagee 1879) 199.

132 2

KatholiekeKatholieke identiteit en historisch bewustzijn

knopenn doorhakken die hij anders niet ontwarren kon.44 Maar heeft Opzoomer
gelijk?? In een dergelijke visie zou Groen de voorzienigheid namelijk gebruiken
omm de geschiedenis een andere loop te geven. En voor Groen rook dit te veel naar
toeval,, een toeval waaraan hij onmogelijk kon geloven. De bevrijding van Leiden
kónn voor Groen niet afhankelijk zijn van een toevallige draai van de wind maar
maaktee veeleer deel uit van een dieper heilsplan. Juist op cruciale momenten als de
bevrijdingg van Leiden werd Gods diepere bedoeling met ons mensen duidelijk.
Ookk voor John Lothrop Motley zat er een diepere betekenis achter de Nederlandsee Opstand. Voor hem was het een episode uit de eeuwigdurende strijd tussen
despotismee en onderdrukking enerzijds en vooruitgang en vrijheid anderzijds, zoalss de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog een volgende episode zou worden.
Hett waren allemaal ketens van eenzelfde ketting.45 God koos uiteraard de zijde van
vrijheidd en vooruitgang, in de persoon van Willem van Oranje zond hij zelfs een
'verlosser'.. Het enige dat Motley moeilijk kon begrijpen, was waarom God deze
nobelee strijd met zoveel bloedvergieten gepaard liet gaan. "De geschiedenis van
Alva'ss beheer in de Nederlanden doet ons bijna van verbazing verstommen. Waaromm heeft de Almachtige gedoogd, dat dergelijke misdaden in zijn heiligen naam gepleegdd werden? Moest een geslacht die stroomen bloeds doorwaden, om voor zijnee nakomelingen de zegeningen der burgerlijke en godsdienstige vrijheid te verwerven?? Moest een Alva een vreedzame natie te vuur en te zwaard teisteren en verwoestingg brengen over een gelukkig land, opdat het zuiver en heldhaftig karakter
vann Willem van Oranje des te luisterrijker zou uitkomen, als een standbeeld van
vlekkelooss marmer tegen een stormachtige lucht?"46 Het is een veel bediscussieerd
themaa in de christelijke geschiedfilosofie. In hoeverre is God verantwoordelijk
voorr het kwade in de wereld en voor wat voor morele dilemma's stelt ons dit?

Fruin:: een natuurlijke oorzaak
Fruinn oordeelde heel wat zakelijker over de plotselinge windsverandering die Leidenss ontzet tot gevolg had. Hij noemt de windsverandering wel als belangrijke
factorr bij het ontzet,47 maar bij hem staat het in de contekst van een breder betoog
waarinn de nadruk ligt op menselijk handelen. Fruin had niet veel op met bovennatuurlijkee verklaringen: die pasten naar zijn mening niet in een historisch betoog.
Datt de Leidse belegerden dit anders zagen, en wel degelijk geloofden in een direct
ingrijpenn van boven, noteerde hij slechts als historisch feit. "Zoo ooit dan gevoeldee men zich thans als broeders, eendrachtig in lijden en strijden, eensgezind in beginsell en bedoeling. Doch alle zelfverheffing werd onderdrukt zoodra zij oprees:
hett geloof gaf den Heer der Heerscharen en Hem alleen de eer. Niet eigen arm en

444 Voor Groens opvattingen over 'Gods hand in de geschiedenis' zie de gelijknamige paragraaf in H. Smitskamp,, Groen van Prinsterer als historicus (Parijs 1940) 40-50, het citaat van Opzoomer op 43.
455 John Lothrop Motley, The rise of the Dutch Republic. A history (Londen 1856) m.n. iv.
466 Motley, Opkomst, eerste gedeelte, derde deel, 87.
477 R. Fruin, ' H e t beleg en ontzet der stad Leiden in 1574', in: Robert Fruin's Verspreide Geschriften deel I,
('s-Gravenhagee 1900) 385-490, aldaar 477.
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krachtt had den vijand geslagen, maar de wondermacht Gods, die den stormwind
enn den watervloed tot helpers in den strijd had gezonden. De meenigte stroomde
naarr de kerken en stortte het hart uit in gebed en lofgezang, en kwam allengs tot
kalmtee en tot het zalige bewustzijn van verlost en veilig te wezen."41*
Typerendd voor de wijze waarop Fruin tegen ogenschijnlijk wonderbaarlijke gebeurtenissenn in de geschiedenis aankeek, is zijn opstel 'Over de dubbele ebbe in
hett jaar 1672', dat handelde over een vergelijkbare problematiek en waarin Fruin
hett goddelijke wegredeneerde ten faveure van natuurlijke oorzaken.49 In het anderszinss zo rampzalig verlopen jaar 1672 zou een extreem lange eb het verhinderd
hebbenn dat de Engelsen een landing konden uitvoeren op de Nederlandse kust. In
dee overlevering werd dit toeschreven aan een wonderbaarlijk ingrijpen van God,
vergelijkbaarr met de draaiende wind in Leiden honderd jaar eerder. Vóór hem had
Nuyenss deze overlevering al bijgezet in het kabinet van vrome calvinistische verzinsels.. Fruin op zijn beurt wilde vooralsnog niet zo ver gaan. Hij wilde eerst
onderzoekenn of een dergelijk extreme eb werkelijk plaats zou hebben kunnen gehad,, en zo ja, of dit toen ook het geval is geweest. Fruins antwoord op beide vragenn was bevestigend. Als natuurverschijnsel is een dubbele ebbe weliswaar tamelijkk zeldzaam, maar de geschiedenis én de natuurwetenschap leerden volgens
Fruinn dat het vaker was voorgekomen. Het was een punt dat Nuyens ook al gemaaktt had. Via een uitvoerige bronnenstudie toonde Fruin vervolgens aan dat er
inderdaadd sprake was geweest van een dubbele ebbe, alleen niet in 1672, maar één
jaarr later. Dat tijdgenoten het toen als een wonder zagen, vond Fruin niet verwonderlijk.. Zij onderschatten hun eigen kracht en hadden eenvoudigweg geen
verklaringg voor een natuurverschijnsel dat zij nog niet kenden. De dubbele ebbe
bleeff naar Fruins mening een plaats in de vaderlandse geschiedenis verdienen. Alleenn niet als een wonderbaarlijk ingrijpen van God maar als een voorbeeld van zeventiende-eeuwsee vroomheid en nederigheid waarmee een volkomen natuurlijke
gebeurteniss toegeschreven werd aan God.
Ditt wilde niet zeggen dat Fruin een dergelijk ingrijpen van God principieel wildee uitsluiten. Ook Fruin was een gelovig christen. Hij vond alleen dat het niet tot
dee competentie van de historicus behoorde om dit Goddelijk heilsplan bloot te
leggen.. Zoals hij het in een bespreking van De Bosch Kempers Staatkundige geschiedenisschiedenis van Nederland zou formuleren: "Wij weten juist evenveel van het plan
Godss als van het doel Gods: na een onderzoek van eeuwen zijn wij tot de wetenschapp gekomen, dat wij er niets van weten."" In deze zelfde bespreking betoogde
Fruinn dat de historicus zich maar beter verre kan houden van de goddelijke voorzienigheid.. "De wetenschap heeft geen andere bestemming dan [het] causaal verbandd der dingen te ontdekken, en de wetten, waaraan het gebonden is, te leeren
kennen.. (...) [Z]oo als de natuurkunde in onzen tijd heeft opgehouden met het
doell Gods in de natuurvoorwerpen aan te wijzen, zoo moet ook eindelijk de
488 Ibidem, 483.
499 R. Fruin, 'Over de dubbele ebbe in het jaar 1672', in: Robert Fruin's Verspreide Geschriften deel IX ('sGravenhagee 1904) 161-172.
500 R. Fruin, 'De Bosch Kemper's Staatkundige geschiedenis van Nederland', in: Robert Fruin's Verspreide
GeschriftenGeschriften deel IX ('s-Gravenhagc 1904) 209-217, aldaar 212.
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historiee ophouden met te spreken van een plan Gods in de geschiedenis."51 In een
lezing,, die hij aan het eind van de jaren vijftig voor het Utrechtse Leesmuseum
hield,, noemde hij het zelfs "een ijdel en verwaten ondernemen" om "Gods wegen
naa te sporen".52 "Aan het Godsbestuur gelooft hij eerbiedig, maar het aan te wijzenn in bijzonderheden matigt hij zich niet aan. (...) Tot eindige oorzaken en
middelenn bepaalt hij zijn onderzoek. Den Oneindige ontheiligt hij niet met zijn
waanwijsheid."" Dit laatste was voor Fruin een principieel punt. Hij had een afkeer
vann 'gelovige' historici die meenden God voor het eigen karretje te kunnen spannenn door bepaalde episoden uit de geschiedenis te lichten en deze in hun voordeel
tee duiden door er een goddelijke wijding aan te hechten. "De voorzienigheid
strektt zich uit over alles. Ze hier en daar te erkennen, is ze doorgaans te loochenen." 5 '' Nog bedenkelijker is het wanneer mensen menen te kunnen treden in de
motievenn achter de wilsbesluiten van God.
Ookk een Groen van Prinsterer realiseerde zich dat hij op dit punt voorzichtig
moestt zijn. In zijn Handboek der geschiedenis van het vaderland formuleerde hij
hett glashelder: "Het is den kortzigtigen sterveling niet vergund, in ijdelen waan,
dee raadsbesluiten Gods voor uit te loopen en den sluijer op te heffen dien Hij over
dee geheimenissen van het wereldbestuur gelegd heeft".54 Een passage die hij echter
vervolgdee met: "Maar het is den geloovigen en ootmoedigen Christen even min
vergundd het oog te sluiten voor de lichtstralen waarin, bij de wonderen der Historie,, de glans zijner volmaaktheden schittert."
Hett verhaal over de dubbele ebbe uit 1672 had hij bewust weggelaten in zijn
Handboek.Handboek. Maar vooral, zoals hij in een brief aan H.J. Koenen schreef, omda
niett kon bewijzen dat het hier om een direct ingrijpen van God ging. Gelukkig
wass dit, zoals hij er in diezelfde brief aan toe voegde, ook niet nodig. "Trouwens
dee gang der Voorzienigheid Gods is in de lotgevallen onzer natie zigtbaar en duidelijkk genoeg, ook zonder dat wij, tot onze geloofsbevestiging, dergelijke wonderdadigee tusschenkomst behoeven. Ook acht ik het zeer nadeelig veel aan dergelijkee verhalen te hechten, wanneer zij niet volkomen bewijsbaar zijn. De Heer, die
onss de teekenen Zijner Openbaring gegeven heeft, beroept zich voor de geschiedeniss der latere tijden, dunkt mij, op dat soort van wonderen niet."55

Gehuldd in nevelen
Inn verband met het ontzet van Leiden repte ook Nuyens, evenals Fruin, met geen
woordd over een mogelijk Goddelijk ingrijpen ten faveure van godsvruchtige bele-

511 Fruin, 'D e Bosch Kemper's Staatkundige geschiedenis van Nederland', 211-212.
522 R. Fruin, 'Wetenschappelijke wereldgeschiedenis', in: Robert Fruin's Verspreide geschriften deel IX ('sGravenhagee 1904) 249-273, het citaat op 257.
533 Fruin, 'D e Bosch Kemper's Staatkundige geschiedenis van Nederland', 212.
544 Groen van Prinsterer, Handboek der geschiedenis van het vaderland, xiii. Geciteerd in Kuiper, Uitzien
naarnaar de zin, 77.
555 Brief Groen aan H J . Koenen, 1 oktober 1844. Afgedrukt in Groen van Prinsterer schriftelijke nalatenschap,schap, derde deel, briefwisseling tweede deel (RGP grote serie, deel 114) 612-613.
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gerden.. In ieder geval niet in zijn serieuze historische studies.Sh Dit was niet alleen
omdatt God nooit zou ingrijpen ten faveure van de rebellen. De kwestie Leiden
wass namelijk ingewikkelder dan dat. Het ontzet van Leiden droeg voor Nuyens
well degelijk een nationaal stempel, waarbij ook katholieken aan de goede kant
stredenn en dus in de overwinning mochten delen.57 Voor een dergelijke zaak was
hett niet uitgesloten dat God wilde ingrijpen. In zijn Vaderlandsche geschiedenis
voorvoor de jeugd, waarin hij de moraal er wat dikker op kon leggen, maakt God wel
degelijkk zijn opwachting. Nuyens schrijft daar expliciet dat de val van Leiden onvermijdelijkk leek. "Maar God, wiens wegen onnaspeurlijk zijn, had, in dezen, anderss beschikt. De wind, die altijd nadeelig voor de Leidenaars geweest was, veranderdee op eens".58 Dit keer mocht God, ook van Nuyens, partij kiezen voor de opstandelingen.. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Haarlem, dat naar zijn mening
doorr vreemde huursoldaten en een onverdraagzame calvinistische partij verdedigdd werd.39
Watt betreft de dubbele ebbe van 1672 was Nuyens ronduit negatief. Dat het hier
omm een wonderbaarlijk ingrijpen van God ging, verwees hij naar het rijk der calvinistischee fabelen. Hij zag het als een uitvloeisel van de calvinistische eigenwaan
zichzelff als uitverkoren volk Gods te zien.60 De gebeurtenis had louter en alleen
eenn natuurlijke oorzaak net zoals hij ook het fabeltje verwierp dat Willem III in
16888 met "de Protestantsche wind" de oversteek naar Engeland had gemaakt.61
Ditt betekende niet dat Nuyens principieel de goddelijke voorzienigheid afwees.
Err waren, ook volgens hem, momenten in de geschiedenis waar het ingrijpen van
Godd niet te loochenen viel. Maar in zijn zuiver historische werken betrachtte hij
overr het algemeen de grootst mogelijke voorzichtigheid de goddelijke voorzienigheidd met zoveel woorden in de geschiedenis aan te wijzen. Voor Nuyens was
Godd de grote beweger van de geschiedenis - maar voor een historicus is Gods plan
overr het algemeen in nevelen gehuld. Het is hem niet geschonken "om te kunnen
doordringenn met zijn zwakken blik door den duisteren nevel, welke de Eeuwige
Bestierderr aller wereldsche zaken heeft geworpen over Zijn werk, waardoor de
menschelijkee maatschappijen, als door een alvermogende veer, in beweging wordenn gebracht."62
Nuyenss maande vooral ook tot voorzichtigheid omdat het soms heel verleidelijkk is om bijvoorbeeld de dood van een vijand toe te schrijven aan een direct ingrijpenn door God. Hij geeft het overlijden van Maurits als voorbeeld, wiens slependee ziekbed door Remonstranten is voorgesteld als een straf van een wrekende
Godd voor wat hij met name Oldenbarnevelt had aangedaan. Voor Nuyens was
dezee conclusie veel te snel getrokken, al wilde hij de principiële mogelijkheid
566 Het meest uitvoerig over Leidens ontzet schreef Nuyens in: Geschiedenis van het beleg en ontzet van
LeidenLeiden in 1574 (Leiden 1874). De episode van de "gelukkige" noordwestenwind behandelt hij op bladzijde 83.
Vergelijkk verder Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten, band II, eerste deel, 184.
577 Meer uitgebreid over N u y e n s ' opvattingen over het ontzet van Leiden zie hoofdstuk 8.
588 W.J.F. Nuyens, Vaderlandsche geschiedenis voor de jeugd (Amsterdam z.j. [12c druk]) 94.
599 Nuyens, Geschiedenis van het beleg en ontzet van Leiden, 15.
600 W.J.F. Nuyens, Algemeene geschiedenis des Nederlandschen Volks Deel XIII (Amsterdam 1878) 156.
611 Nuyens, Algemeene geschiedenis des Nederlandschen Volks, deel 14, 83-84.
622 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, van 1815 tot op onze dagen. Voorrede, 3.
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geenszinss uitsluiten. "Verre zij het van ons te willen ontkennen, dat misdaden en
onrechtvaardighedenn niet vaak ook op deze aarde reeds gestraft worden; maar het
iss het werk van partijhaat om natuurlijke gebeurtenissen als een straffe Gods in
eenn gegeven geval op een gegeven persoon te beschouwen."63 Het is diezelfde 'partijhaat'' die de calvinistische partij de dubbele ebbe deed toeschrijven aan een wonderbaarlijkk ingrijpen van God.
Maarr ook op momenten dat een ingrijpen van God, vanuit Nuyens' katholieke
geloofsovertuiging,, op zijn plaats was, blijft hij voorzichtig. Hijj kiest dan voor een
formuleringg in de veronderstellende vorm: het lijkt dan 'alsof' God heeft ingegrepen.. Een voorbeeld is de dood van Frans van Valois, de hertog van Anjou en broer
vann de Franse koning Hendrik III, aan wie de Staten de landsheerlijkheid wilden
overdragen.. In 1584 stierf hij, net als zijn broers, op jeugdige leeftijd. "Gelijk al
zijnee broeders, stierf hij in den bloei zijner jaren. Het was alsof de hand Gods zich
overover dat misdadige koningsgeslacht wrekend uitstrekte. "M Ook Groen van Prinstererr bedient zich soms van deze voorzichtige wijze van formuleren, maar bij
hemm is het toch eerder uitzondering dan regel," in tegenstelling tot bij Nuyens, die
overr het algemeen voorzichtiger is.

Dee vinger Gods
Tochh was dit niet Nuyens' laatste woord over deze kwestie. In enkele pamfletten,
geschrevenn onder de druk van de roerige politieke gebeurtenissen in Italië, dat wil
zeggenn de Romeinse Kwestie en de val van de Kerkelijke Staat, was hij meer uitgesproken.. Hierin sprak hij onomwonden over "de vinger Gods" in de geschiedenis.. Hoe dichter bij, en hoe schokkender de gebeurtenis, des te groter is de kans
datt Nuyens een beroep op de goddelijke voorzienigheid doet. Dit is niet onlogisch.. Hoe verser en schokkender de gebeurtenis des te groter het gevoel dat men
err eigenlijk geen vat op heeft of kan krijgen. Een meer gedistantieerde beschouwingg is pas mogelijk als de gebeurtenis werkelijk geschiedenis is geworden en ook
dee afloop bekend is.
Inn de geschiedenis van zijn eigen tijd was het exploderen van de Kerkelijke Staat
eenn gebeurtenis die Nuyens nauwelijks kon vatten. Het was voor hem onbegrijpelijkk dat God zijn eigen plaatsvervanger tot belangrijkste slachtoffer maakte.
Nuyenss sprak zichzelf moed in door een beroep te doen op de geschiedenis, een
beroepp ook op "de vinger Gods":
"Zij,, die eene schendige hand aan de geheiligde majesteit van Petrus durven slaan, - zij
zullenn te niet gaan, zij en hun geslacht! Desiderius van Lombardije, de Saliërs, de Hohenstaufen,, Philippus de Schoone, Napoleon, - alle deze zijn te niet gegaan! Waarom? Omdatt zij de hand hadden geslagen aan den Paus. Onbegrijpelijke tooverkracht der eeuwige
633 Nuyens, Geschiedenis der kerkelijke en politieke geschillen, deel II, 347.
644 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten, Band III, tweede deel, 191-192. De cursivering is van
mij. .
655 Smitskamp, Groen van Prinsterer als historicus, 47.
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stad!! Hare veroveraars worden weggeveegd van het aardrijk; de legers, die vijandelijk
hunnee tenten durven opslaan onder hare muren, worden vernietigd; de pest doodt de soldaten,, die onder Bourbon haar hebben geplunderd, de koude doet hen bezwijken, die onderr Napoleon haar tot eene slavinne hebben gemaakt; de aterlingen, die haren bisschop
verjagenn en haar onderdrukken, worden verjaagd door de republiek, waarop zij hunne
hoopp hadden gevestigd! Dit leert de geschiedenis aan de Katholieken, en als zij het zien
zeggenn zei: Digitus Dei est hief Dit is de vinger Gods."66
H e tt is één van de weinige plekken in zijn werk waarin hij 'de vinger G o d s ' met z o veell w o o r d e n aanwijst, zonder een spoor van twijfel zo lijkt het. In een ander o p stell schrijft N u y e n s dat hij niet kan geloven aan een mogelijke ondergang van de
Kerkelijkee Staat: "[Katholieken] vreezen niet voor de ondergang der Kerk! Hij die
daarvoorr vreest is geen Katholiek meer! Zij weten dat de Voorzienigheid wegen
kent,, welk o n b e k e n d zijn aan de kinderen der menschen. Zij weten dat Christus
beloofdd heeft Zijne Kerk bij te blijven; maar H a a r tevens voorspeld heeft, dat Zij
verdrukkingg en vervolging zal lijden, tot aan het laatste der dagen." 67
H e tt is geen toeval dat N u y e n s uitgerekend in de strijd o m de Kerkelijke Staat
G o d ss vinger in de geschiedenis meent te kunnen aanwijzen. Dit op deze plek een
beroepp doen o p de goddelijke voorzienigheid had voor h e m de functie van een bezwerendee formule. Hij had behoefte aan bemoediging en een hoopvol perspectief.
Mett de Nederlandse katholieken ging het weliswaar uitstekend maar internationaall was er grote reden tot zorg. D e internationale ontwikkelingen hadden wel
degelijkk o o k repercussies in Nederland, al was het alleen maar omdat de N e d e r landsee katholieken geïdentificeerd werden met de als achterlijk omschreven o b scurantistischee Kerkelijke Staat. N u y e n s schreef ooit aan Thijm: "een gevoel van
droefheid,, van mismoedigheid vervult soms mijn hart wanneer ik d e n k aan de tijd
waarinn wij leven. Vaak wenschte ik, wanneer ik geene v r o u w en geene kinderen
had,, dat G o d mij ophaalde (...) - Ik weet het niet - (...) Waaraan moeten wij nog
vasthouden,, wanneer G o d ons het geloof aan de waarheid niet had gegeven?" 68
H e tt was een identificeren met het lot van de in verdrukking verkerende paus, een
pauss die tegelijkertijd een steeds centralere betekenis in het geloof van de negentiende-eeuwsee katholieken had gekregen, meer dan ooit te voren. D e goddelijke
voorzienigheidd was N u y e n s ' laatste strohalm die hem behoedde voor totale wanh o o p .. Als het werkelijk nodig is, dan grijpt G o d zélf in. D e goddelijke voorzienigheidd had dus een dubbele betekenis voor N u y e n s . Wat betreft het verleden:
duidingg van onverklaarbare gebeurtenissen d o o r een verwijzing naar G o d s onnaspeurbaree raadsbesluiten. En voor de toekomst: de h o o p dat alles weer goed zou
komen. .

666 W.J.F. Nuyens, De regering van Pius IX en bare beschuldigers (Amsterdam 1859), Inleiding.
677 W.J.F. Nuyens, 'Gedachten naar aanleiding van den oorlog van 1870', in: Katholiek-Nederlandsche
churen-Vereenigingchuren-Vereeniging 3 (1870) nr. 2 (Haarlem 1870) 36.
688 Nuyens aan Thijm, 16 september 1860. Archief Thijm, K D C , inv.nr. 818.
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Hett motief en de middelen
Mett het voorbeeld van de Kerkelijke Staat raken we één van de motieven die God
naarr de mening van Nuyens kon hebben om direct in te grijpen in het historisch
proces:: wrekende gerechtigheid. De paus stond onder persoonlijke bescherming
vann God zelve. Wie aan hem kwam, kon rekenen op een goddelijke afstraffing. Op
welkee manier en met welke middelen Hij dit deed stond God vrij. Hij kon een beroepp doen op een scala aan mogelijkheden, zoals Hij bijvoorbeeld de belagers van
dee paus afstrafte met de pest en/of een extreme koude.
Nuyenss onderscheidt ruwweg twee soorten motieven die God deed ingrijpen in
dee loop van het historisch proces: het bestraffen van het kwade en de wens een
richtingg ten goede te geven aan de loop van de geschiedenis.
Bestraffingg kon zich uitstrekken over hele volken. In het achttiende-eeuwse
Frankrijkk maakte men zich bijvoorbeeld schuldig aan "euveldaden" zoals "verfijndee weelderigheid, wellust, ongebondenheid en ongeloof". Ze drukten een "onuitwischbaarr schandmerk" op deze eeuw waarover "Gods wrekende Geregtigheid"" werd afgeroepen. God bediende zich daarbij van de Franse revolutie: "De
revolutiee - het kind des ongeloofs - is als wreekster opgetreden, en het geslacht
datt Voltaire vergoodde, een Helvetius bewierookte, en voor eene madame Dubarryry nederknielde, is weggemaaid door de guillotine."''4 Nuyens' beschrijving doet
denkenn aan het rampzalige bijbelverhaal over Sodom en Gomorra, een samenlevingg die zelfs geen tien rechtvaardigen telde. Ook in het achttiende-eeuwse Frankrijkk was Gods toorn allesverwoestend.
Ookk kwaadwillende individuen konden op deze wijze gestraft worden. Bij
Nuyenss bijvoorbeeld Napoleon III, naar zijn mening de voornaamste belager van
dee Kerkelijke Staat. Napoleons politiek had rampzalige gevolgen voor de katholiciteit.. Hij riep daarmee de politieke Nemesis over zichzelf af in de vorm van de
"opperstee leiding der Voorzienigheid" die "tot het kwaad weet te zeggen: tot hiertoee en niet verder".70 Zoals Nuyens het in een ander opstel, in verband met een anderr voorval formuleerde: "De straf is het noodwendig gevolg der misdaad: en de
kiemm van belooning of straf ligt verscholen in de daad!"71 De methode die God
voorr Napoleon koos was om "de hoovaardige in zijn eigene strikken verward" te
doenn raken.72
Opp andere momenten greep God in, om de loop van de geschiedenis gunstig te beïnvloeden.. De kerstening van de Nederlanden bijvoorbeeld werd door God voorbereid,, door middel van een aantal vrome mannen.73 Met zoveel woorden schrijft
Nuyenss dat zij door God werden gestuurd om Nederland de christelijke bescha699 W.J.K Nuvens, Het katholicismus, in betrekking met de beschaving van Europa (Amsterdam 1856) deel
1,59. .
700 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, van 1815 tot op onze dagen., deel 4, 13.
711 W.J.F. Nuyens, 'Studiën over de Fransche omwenteling [VI]', in: De Wachter 1 (1871) deel 2, 175-205, aldaarr 178.
722 W.J.F. Nuvens, Geschiedenis der regering van Pius IX van zijne troonbestijging tot zijne terugkeer naar
RomeRome 1846-1850 (Amsterdam 1862) 29.
733 Nuyens, Algemeene geschiedenis des Nederlandschen Volks, deel II, 67.
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vingg bij te brengen. Ook in zijn eigen tijd kon een dergelijk ingrijpen van God nog
plaatsvinden,, zo meende Nuyens. De ontdekking van de nieuwe wereld bijvoorbeeldd kwam voor hem op een door de Voorzienigheid vastgesteld ogenblik. Beeldendd schrijft hij dat het bloed van het verouderde Europa daar werd overgestort
inn een nieuw geslacht. "De middelen, die de Voorzienigheid gebruikt, zij schijnen
zooo klein, zij schijnen zoo eenvoudig! Niet als de Babylonische en Assyrische
veroveraars,, dwingt zij geheele volken het oude Vaderland te verlaten, om overgeplantt te worden in andere oorden. Neen! Het middel was, de mare: Er is goud gevondenn in Californië. Er is goud gevonden in Australië!"74
Ditt voorbeeld laat zien dat de middelen, waar de Voorzienigheid zich van bediende,, in principe oneindig waren. De geschiedschrijvers hebben echter zekere
voorkeuren.. Wind, storm en ander natuurgeweld worden regelmatig genoemd
omdatt het factoren zijn, waar de mens geen vat op heeft en dus volledig in de handenn van God lijken te liggen. Epidemische ziekten zoals de pest en de cholera zijn
hiermeee te vergelijken, vanwege de grote impact en vanwege de onverwachtheid
waarmeee deze konden toeslaan. Zelfs via invloedrijke politieke persoonlijkheden
konn God sturen. Omdat voor Nuyens de loop van de geschiedenis in principe bepaaldd werd door 'grote mannen', wat dat betreft was hij een traditioneel historicus,, kon het wegnemen of het plaatsen van een machtig schaakstuk op het schaakbordd in die visie ingrijpende gevolgen hebben. In zijn 'Studiën over de Fransche
Revolutie'' gebruikt Nuyens de theatermetafoor voor de almacht van God, "die de
grootstee wereldgebeurtenissen met dezelfde gemakkelijkheid leidt, als de regisseurr van een theater, die slechts door het verplaatsen van één persoon, aan het geheell eene andere wending geeft".75 In de Algemeene geschiedenis des Nederlandschenschen Volks is de onverwachtse en vroege dood van stadhouder Willem II een
voorbeeld.. Nuyens: "De dood van Willem II was eene dier gebeurtenissen, welke
inn gevolgen gelijk staan met een staatsgreep, waardoor een eind wordt gemaakt
aann toestanden, die naar de gewone regelen niet kunnen worden opgelost, maar
waarbijj het geweld de crisis doet ontstaan. Gelukkig intusschen, wanneer het de
Voorzienigheidd is, die door den dood van een hooggeplaatst persoon of eene gebeurtenis,, die door menschenhanden niet kan worden teweeggebracht, tusschenbeidenn treedt: dan althans heeft de wereldgeschiedenis eene zwarte bladzijde te
minder."766 Als het om het straffen van kwaadwillende figuren ging, dan had God
volgenss Nuyens een voorkeur om ze in hun eigen zwaard te laten lopen. Hierbovenn zagen we al dat God Napoleon in "zijn eigene strikken verward" deed raken.
Nuyens:: "De vreeselijkste straf die God aan de tegen Zijne wet opgestane menscheidd kan opleggen, is dat Hij haar voor een oogenblik slechts aan haar zelve en
aann de onvermijdelijke gevolgen harer eigen daden overlaat!"77
Bijj tijd en wijle had Nuyens dus uitgesproken gedachten over Gods ingrijpen in
dee geschiedenis. Zelfs wist hij soms te vertellen over mogelijke beweegredenen
744 W.J.F. Nuyens, 'Van 1840 tot 1878', in: Onze Wachter (1879) deel 1, 278-321, aldaar 285.
755 Nuyens, 'Studiën over de Fransche Revolutie van 1789 [II]', in: De Wachter 1 (1871) deel 1, 80-107, aldaar
80. .
766 Nuyens, Algemeene geschiedenis des Nederlandschen Volks, deel 12, 33.
7777 Nuyens, 'Studiën over de Fransche omwenteling [VI]', 178.
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vann de Godheid. Sommige voorvallen uit de geschiedenis van zijn eigen tijd raaktenn hem zo diep dat hij niet anders kon, dan een beroep te doen op God. Op die
momentenn liet hij, met name in zijn voordrachten en opstellen over de val van de
Kerkelijkee Staat, zijn gebruikelijke voorzichtigheid varen. Als de nood hoog is
dann zoekt de mens zijn toevlucht tot de godsdienst.
Hett meest systematisch over de voorzienigheid Gods liet Nuyens zich uit in een
opstellenreekss over de Franse Revolutie. Deze orgie van bloed was voor hem alleenn te begrijpen als een "kastijdende hand der Voorzienigheid".78 We hebben al
gezienn hoe God zich hiervoor van de guillotine bediende. Als verklarende achtergrondd van de revolutie onderscheidde Nuyens "grond"- en "bijoorzaken". Bijoorzakenn van de Franse Revolutie, waarmee de geschiedenis in de juiste richting
werdenn gestuwd, waren bijvoorbeeld het karakter van de koning en diens misluktee vlucht naar Varennes. Grondoorzaken waren onder andere de opstand tegen
hett gezag en de vijandschap tegen de godsdienst. Het zijn oorzaken die in een gewoonn geschiedverhaal niet zouden misstaan maar die bij Nuyens een morele ladingg krijgen. Gebeurtenissen kregen de betekenis van "middelen in de hand der
Voorzienigheid".. Historische omstandigheden waren voor Nuyens "werktuigen
inn de hand der Voorzienigheid".7S Met behulp van deze werktuigen zette God de
geschiedeniss letterlijk naar Zijn hand, Hij gaf de loop der geschiedenis een impuls
inn een door Hem gewenste richting, in dienst van een overkoepelend heilsplan. De
goddelijkee voorzienigheid is namelijk niet alleen aan te wijzen in incidentele gebeurtenissenn in de geschiedenis, die met menselijke middelen moeilijk te begrijpen
zijn.800 De goddelijke voorzienigheid zit in de totale loop van de geschiedenis.

Hett toeval bezworen
Inn de slotpagina's van zijn Vaderlandscbe geschiedenis voor de jeugd memoreerde
Nuyenss in enkele zinnen de moraal van zijn verhaal. Hij constateerde dat geschiedeniss een "schoone wetenschap" is, vooral "[wjanneer men de wijze bestiering
Godss erkent in de lotgevallen van menschen en volken! - De geschiedenis is niet
hett verhaal van gebeurtenissen, die bij toeval zijn geschied. Niets geschiedt bij toeval.val. God leidt de gebeurtenissen: den mensch zijn vrijheid latende. De menschen
kunnenn door verkeerdheden, door hartstochten afwijken van den weg, die hun
doorr God wordt aangewezen; zij kunnen Gods eeuwige raadsbesluiten wederstrevenn doch nooit tegenhouden."81
Inn een vergelijking tussen Groen van Prinsterer en Nuyens heeft de gereformeerdee Kampense rector J. Kamphuis opgemerkt dat in Nuyens' geschiedfilosofiee de goddelijke voorzienigheid tegenover de menselijke vrijheid geplaatst
788
799
800
dede
811

N u y e n s , 'Studiën over de Fransche Revolutie van 1789 [II]', 86-87.
N u y e n s , Geschiedenis der regering van Pius IX, deel II, vi.
M.C. Smit, Het goddelijk geheim in de geschiedenis (Kampen 1955) 10-11. Zie ook: Kuiper, Uitzien naar
zin, 78.
N u y e n s , Vaderlandsche geschiedenis voor de jeugd, 217.
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wordt. 822 Hij baseert zich daarbij op een passage uit de Beroerten, waarin N u y e n s
steltt dat de loop van de geschiedenis bepaald w o r d t d o o r de Voorzienigheid, maar
datt dit niet betekende dat hij een fatalist was. D e aangehaalde passage is als volgt.
"Dee wereldgebeurtenissen gaan haren gang, zij doorloopen vaste banen, gelijk de hemellichamenn aan het firmament. Uit bepaalde oorzaken spruiten bepaalde gevolgen voort.
Alleenn kan de mensch door zijne daden, hetzij die goed, hetzij die kwaad zijn, gedeeltelijk
diee richting leiden, omdat zijne daden ééne van de beweegoorzaken der wereldgebeurtenissenn zijn. Die geheele richting, het einde, waartoe zij vaak, ondanks zich zelven, komen,
diee richting is door de Voorzienigheid evenzeer bepaald als de loopbanen der sterren."83
O mm misverstanden te v o o r k o m e n , plaatste N u y e n s hier een noot bij:
"Menn legge deze woorden niet uit alsof schrijver dezes een fatalist ware. Verre van daar!
Hijj gelooft dat God de wereldgebeurtenissen leidt, leidt tot zijn eeuwig doel, ondanks de
verkeerdheden,, de gevolgen van des menschen vrijen wil."
H e tt is het aloude strijdpunt tussen calvinisten bij wie het accent op de predestinatiee ligt, tegenover katholieken, die meer ruimte willen inbouwen voor de vrije wil.
Voorr een katholiek als N u y e n s had de opvatting dat G o d alle gebeurtenissen in
dee wereldgeschiedenis bestiert, consequenties die hem als gelovig christen v o o r
pijnlijkee dilemma's k o n plaatsen. Als de gehele geschiedenis ligt vastgelegd in
G o d ss eeuwige raadsbesluiten, is fatalisme dan niet onvermijdelijk? Een mechanischee toepassing van dit begrip k o n de menselijke vrijheid in gevaar brengen. A n derzijdss relativeerde het de betekenis van noodlot en toeval in de geschiedenis, en
daarr had N u y e n s sterke behoefte aan. Verzuchtingen over noodlot, toeval en vrije
wil,, zijn in N u y e n s ' boeken meer dan eens aan te wijzen. In zijn Gedachten
naar
aanleidingaanleiding van den oorlog van 1870 stelt hij zich bijvoorbeeld de retorische vraag:
"iss de mensch slechts een machine en anders niet; een k l o m p , bewogen d o o r een
dommekracht,, het noodlot geheeten?" 84 In zijn 'Studiën over de Fransche R e v o lutiee van 1789' zet hij de twee mogelijkheden tegenover elkaar: "is er een H o o g e ree macht, die alles bestiert (...) of zijn wij, menschenkinderen, de speelbal van een
blindd noodlot, van eene fataliteit?" 85 Even verderop geeft hij het a n t w o o r d : "Fataliteitliteit zouden wij uitroepen: z o o wij niet geloofden aan eene Voorzienigheid, die
zichzich bedient van de ongerechtigheden
der menschen voor Hare eigene gerechtigheid."^heid."^ D e twee uiterste polen, noodlot en voorzienigheid, zet N u y e n s tegenover
elkaarr op m o m e n t e n in de geschiedenis wanneer G o d s providentie tegen de
krachtenn van de waarheid lijkt in te werken. Voor N u y e n s was het niet eenvoudig
G o d ss bedoeling hierachter te d o o r g r o n d e n . E r resteerde hem niets anders dan een
bezwerendee formule uit te spreken. Een interessant voorbeeld in zijn
Nederlandschesche Beroerten is de aankomst van de Spaanse landvoogd D o n Juan van O o s t e n -

822 J. Kamphuis, De hedendaagse kritiek op de causaliteit bij Groen van Prinsterer als historicus (Kampen
1962)) 19-20.
833 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten, band 2, deel 1, 22.
844 Nuyens, Gedachten naar aanleiding van den oorlog van 1870, 7.
855 Nuyens, 'Studiën over de Fransche Revolutie [II]', 80.
866 Nuyens, 'Studiën over de Fransche Revolutie [III]', 330.
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rijk,, in het jaar 1576, als opvolger van de overleden Requesens.87 Naar de mening
vann Nuyens had de geschiedenis een andere loop kunnen nemen als Don Juan drie
tott vier dagen eerder was gekomen. De Nederlanden had dan mogelijk heel veel
leedd bespaard gebleven. "Is de mensch overgeleverd aan een blind noodlot?"
vraagtt Nuyens zich af. Don Juan had de Spaanse furie te Antwerpen mogelijk
kunnenn voorkomen en daarmee ook de bittere reacties van de Nederlanders. Het
betekendee het definitieve failliet van een door Nuyens diep gewenste verzoening
tussenn de kampen. Een nietige gebeurtenis leidde tot een onbeschrijflijk bloedbad
enn tot een verdere verwijdering tussen de vorst en zijn onderdanen. Een ander
voorbeeldd was Egmond. Wat was er gebeurd als hij niet de komst van Alva had afgewacht,, maar op hetzelfde moment gevlucht was als Oranje?*11* Het waren allemaall "schijnbaar nietige omstandigheden [die] een onberekenbaren invloed uitoefenenn op het lot van staten en volken".89 Nuyens moet toegeven dat hij niet begrijptt wat God hiermee kon hebben voorgehad. "Dit vraagstuk blijft onoplosbaar,
inn geval de mensch door zijne rede alléén tot de oplossing wil komen. De wegen
derr Voorzienigheid zijn onnaspeurbaar."90
Voorall dergelijke kleine oorzaken met grote gevolgen, gaven Nuyens aanleiding
tott zijn bespiegelingen over de voorzienigheid Gods. Het was dus niet zozeer op
dee momenten van triomf dat hij zijn toevlucht ertoe nam, zoals bijvoorbeeld
Groenn van Prinsterer deed, maar juist wanneer het geweldig tegenzat voor de naar
zijnzijn mening goede zaak. Hij kon niet begrijpen dat God de positieve krachten in
dee geschiedenis tegenwerkte, ten koste zelfs van vele katholieke slachtoffers. Dat
onschuldigee slachtoffers voor niets vielen, als speelbal van een zinloos noodlot,
datt ging er bij hem niet in. Hij begreep het niet en sprak daarom zijn onwetendheidd uit over de diepere beweegredenen van God. Het beroep doen op een goddelijkee voorzienigheid liet Nuyens enige ruimte voor hoop. Hij begreep het niet,
maarr sprak zijn vertrouwen uit dat het menselijk lijden een diepere betekenis had
inn het zich ontvouwende heilsplan van God. Nuyens' beroep op de Goddelijke
voorzienigheidd kreeg daarmee de belangrijke functie van een inkadering van toevall en noodlot in een betekenisvol geheel.

Voorzienigheidd en vrije wil
Bleeff over de kwestie van de menselijke vrije wil. Inkadering van het toeval in een
Goddelijkk heilsplan schakelde misschien het blinde noodlot uit, maar liet tegelijkertijdd weinig ruimte voor de menselijke vrije wil. De consequentie hiervan zou
zijnn dat de mensen niet veel meer waren dan een speelbal in Gods hand.
Opp enkele plekken in zijn werk geeft Nuyens inderdaad blijk van een opvatting
overr causaliteit die weinig ruimte laat voor toeval en vrije wil. Hij stelt de geschie-
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Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten, band III, deel 1, 1-2.
Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band II, deel 1, 22.
Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band III, deel 1, 1-2.
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deniss voor als een keten van oorzaak en gevolg. De geschiedenis van de mensheid
vormdee voor hem een onafgebroken geheel: gewichtige gebeurtenissen staan in
nauww verband met dat wat vooraf is gegaan. "De mensch, hetzij als individu, hetzijj als maatschappij, wordt geleid door hetgeen zijne voorzaten hebben gedaan.
Hijj maait wat zij gezaaid hebben, om weder op dezelfde wijze te zaaijen voor degenenn die na hem zullen komen."91 Deze visie lijkt onafwendbaar tot een vorm van
determinismee te leiden. Als alle gebeurtenissen een oorzaak hebben, dan moet
achteraff geconstateerd worden dat ze blijkbaar onvermijdelijk waren.
Maarr volgens Nuyens had de mens wel degelijk een keuze en die vrije keuze wildee hij onverlet laten. De mens had volgens hem de vrijheid om zich óf te scharen
aann de kant van God, óf optrekken met de vijand. In het eerste geval zou voorspoedd zijn deel zijn, in het andere zou hij rampen boven zich afroepen.92 "Vrijwilligee onderwerping aan den wil van God - of de hoogmoed, die den mensch heeft
ingefluisterdd Eritus sicut Dei [= Gij zult Gode gelijk zijn]: tusschen deze beide
heeftt de mensch reeds moeten kiezen toen de dageraad der wereld aanbrak, en tusschenn beide wordt thans nog de strijd gevoerd."93
Inn zijn Vaderlandsche geschiedenis van de jeugd verbond Nuyens hier de praktischee raad aan om toch vooral in de geest van Gods raadsbesluiten te leven. De geschiedeniss leerde dat het dan goed ging. Dit gold voor zowel individuele personen
alss voor gehele volken. Als wij nagaan, wat dit in de praktijk voor Nuyens betekende,, dan blijkt het 'goede' voor hem samen te vallen met een braaf aandoend
lijstjee van eenvoudige burgerdeugden, waar iedereen zich aan zou moeten houden.. Wat dat betreft was de noordelijke katholiek Nuyens een brave burgerman
mett licht calvinistische inslag. Zijn jeugdige lezers hield hij bijvoorbeeld het volgendee voor: "Toen onze voorvaderen ijverig, volhardend, spaarzaam en eenvoudigg waren, bloeiden zij en hun staat; toen zij de oude eenvoudigheid lieten varen,
zichh aan weelde overgaven en eigenbelang op den voorgrond stelden, ondervond
onss land vele rampen, zoo zelfs dat het eindelijk aan vreemde veroveraars werd
onderworpen." 944 Voor de kleintjes was de les helder.
Eenn dergelijke opvatting over goed en kwaad zat ook opgesloten in Nuyens'
eerstee grote werk: Het katholicismus, in betrekking met de beschaving van Europa.pa. In dat boek 'bewees' hij dat de katholieke naties een voorsprong hadden op de
protestantsee naties wat betreft zedelijkheid en beschaving: de criminaliteit was er
minderr en zo ook het analfabetisme, bijvoorbeeld het aantal buitenechtelijke geboorten. .
Mett de keuze voor het 'kwade' lag het wat ingewikkelder. In een opstel uit 1870
formuleerdee hij het zonder omwegen: "Geheel de wereldgeschiedenis is niets anderss dan de strijd van des menschen bedorven, maar altijd vrijen wil, tegen de
raadsbesluitenn Gods. De mensch moge weerstreven, zooveel hij kan; het einde zal
zijnzijn dat de Voorzienigheid zegeviert!"95 Nuyens laat de menselijke vrije wil on911
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verlet,, maar uiteindelijk kan hij Gods raadsbesluiten niet wederstreven.
Godd verpersoonlijkte het goede in de geschiedenis en de mens daartegenover
hett kwade. Ook het kwade hielp de geschiedenis vooruit. "Zelfs het kwaad bevordertt soms de verspreiding van het goed, zij het ook zijns ondanks." 96 Achter
allee gebeurtenissen zit Gods hand en niets geschiedt bij toeval. God gebruikt de
menselijkee ongerechtigheden voor zijn eigen gerechtigheid.
Nuyenss klampte zich vast aan de "Groote Almachtige Geneesheer" (...) die alle
stoffelijkee en zedelijke kwalen kan heelen."97 Zijn aanroepen van de Goddelijke
voorzienigheidd was in essentie een poging om het kwade in de wereld te begrijpen
enn vervolgens te bezweren. In een tijd waarin het voortbestaan van het pausschap
enn daarmee de katholiciteit op het spel leek te staan, ging Nuyens gebukt onder
diepee existentiële vragen. De goddelijke voorzienigheid gaf in deze context de geschiedeniss zin en betekenis, enerzijds door inkadering van het toeval, dat voor
Nuyenss geen toeval mocht zijn, anderzijds in momenten van tegenslag en wanhoopp door een vertroostend eindperspectief te bieden.
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