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55 Nuyens' politieke gedachtegoed:
liberaal-katholicisme,, ultramontanisme
enn de invloed van de Romeinse kwestie
Katholiekee herleving en dynamiek
Inn 1863 reisde Nuyens af naar de Belgische bisschopsstad Mechelen, om daar het
algemeenn katholiek congres bij te wonen.' Deze Mechelse congressen waren een
Belgischh initiatief, naar voorbeeld van de bekende Duitse katholiekendagen. Een
groott verschil was de internationale opzet. In 1863 waren ze er allemaal: het Belgischh episcopaat, een handvol bisschoppen uit Engeland, waaronder Wiseman en
Manning.. Verder waren ook Oostenrijk, Polen, Portugal en Zwitserland vertegenwoordigd.. De delegatie uit Duitsland was opvallend klein. Het zal onder anderee te maken hebben gehad met de voertaal maar ook met de overwegende mentaliteit:: die was nadrukkelijk Frans. Er waren dan ook heel veel Fransen en Belgen.
Uitt Nederland werden de kamerleden Meylinck en Van Nispen tot Sevenaer, alsmedee Alberdingk Thijm en burgemeester Pyls van Maastricht benoemd tot ere
ondervoorzitterss van het congres. De grote toeloop, in 1863 telde het congres
meerr dan 4000 deelnemers, maakte veel indruk, vooral op de deelnemers zelf. Zoalss De Tijd schreef in haar verslag van de plechtige hoogmis, waarmee het congres
opende:: "De ruime basiliek was te klein, om de groote menigte te kunnen vatten."2
Nuyenss voelde zich geïnspireerd door de geest van vooruitgang en optimisme die
opp de Mechelse congressen werd uitgedragen. De meer dan 4000 deelnemers woondenn een programma bij, dat maar liefst vijf dagen omvatte met manifestaties en voorall heel veel lezingen en voordrachten. De congressen hadden een enthousiasmerende
functie.. Zoals het in het voorbericht van de congresbescheiden werd geformuleerd:
"L*Assembleee générale des catholiques n'a pas d'autre mission; elle est un point de
ralliement,, un foyer de lumière, de charité et d'amour oü viennent se retremper Ie
courage,, se fortifier les bonnes resolutions, s'affirmer les grandes vérités et se consoliderr la sainte alliance des fils de 1'église. Elle n'est ni un Parlement, ni un Concile.. "3 De katholieken konden aan zichzelf en aan de rest van de wereld laten zien hoe
dynamischh en vitaal het katholicisme was: een maatschappelijke en religieuze factorr van betekenis, waar iedereen rekening mee diende te houden.
Hett eigenlijke programma in Mechelen was opgedeeld in plenaire lezingen en in
werkgroepp sessies, die gewijd waren aan specifieke deelonderwerpen. In 1863 bijvoorbeeldd werd in de deelsessies gediscussieerd over de thema's 'oeuvres religieu-

11 A. Nuyens, 'Dr. W.J.F. Nuyens, 'Een karakter- en levensschets', 49.
22 De Tijd, vrijdag 21 augustus 1863.
33 De congresverslagen zijn uitgegeven in: Assemblee Générale des catholiques en Belgique. Première session
aa Malines 18-22 Aout 1863 (Brussel 1863) 2 delen.
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ses',, 'oeuvres de charité', 'instruction et education chrétiennes', 'art chrétien' en
'associationss et publications'. De internationale opzet kwam ook tot uiting in het
feitt dat in verschillende lezingen overzichten werden gepresenteerd van de situatiee van de katholieken in de verschillende landen. Dat dit meestal in juichstemmingg gebeurde, illustreert de enthousiasmerende functie van de congressen. Op
hett congres in 1867 sprak de bekende Nederlandse feestredenaar Abbé Brouwers,
redacteurr van de Tijd, over 'la situation du catholicisme en HollandeV Hij was, in
dee woorden van Nuyens, "een redenaar, zoals weinigen in ons land."3 Brouwers
speeldee een (relatief, in vergelijking met de andere Nederlanders) belangrijke rol
opp de Mechelse congressen. Hij was op internationale congressen zeer gezien,
vanwegee zijn vlotte Frans en zijn vrije vormen.6 Brouwers' rede op de conferentie
vann 1867 benadrukte met name de successen die in Nederland behaald waren.
Brouwerss somde het allemaal op: gelijkberechtiging in 1798, een snel groeiende
katholiekee bevolking, een religieuze revival die bleek uit een sterke toename van
hett aantal priesters en kloosterlingen, een herleving van de katholieke liturgie en
vann de kerkelijke kunst. Voor dit laatste verwees Brouwers naar de machtige neogotischee kerkebouw van architect Pierre J.H. Cuypers: "Dieu a donné un homme
dee génie".7 De katholieken spraken in Nederland hun woordje mee, in die zin was
Nederlandd eigenlijk nauwelijks meer een protestantse natie te noemen, zo stelde
Brouwers.. Het succesverhaal was indrukwekkend. Brouwers' rede werd dan ook
meermalenn onderbroken door applaus en geestdriftig bravo geroep: dit soort zakenn wilden de congresgangers horen over het bevriende katholieke Nederland. In
dee marge van zijn betoog verwees Brouwers kort naar het verdienstelijke werk
vann Nuyens. Natuurlijk ontbrak het in Nederland nog aan katholieke historici
vann werkelijk eerste rang, maar Nuyens was druk doende het gat te vullen: "un
laïcc hollandais, homme de grande erudition, qui assistait a votre première assemblee,, a écrit depuis cette époque Pouvrage Ie plus considerable que nous ayons sur
Phistoiree de la Néerlande au xvie siècle."1* Nuyens had een nieuwe, katholieke visiee op de Nederlandse Opstand gepresenteerd, bedoeld als tegenwicht tegen de
protestanten,, die de Opstand voor zichzelf hadden geannexeerd.
Eenn vergelijkbare ontwikkeling was te zien geweest in Engeland. Ook daar
vormdenn de katholieken een minderheidsgroep, ook daar was sprake van een revivalvival die net als in Nederland historisch onderbouwd werd door een historicus, in
Engelandd was dat John Lingard, die een meerdelige katholiek getoonzette Historyry of England schreef. Terwijl in Nederland de bisschoppelijke hiërarchie was her-

44 De lezing is afgedrukt in: Assemblee Générale des catholtques en Belgtque. Trosième Session a Malines 2-7
septembreseptembre 1867 (Brussel 1868) 2 delen, deel I, 235-257.
55 N u y e n s aan Fruin, 18 juni 1868. G.B. Janssen, W.J.F. Nuyens en zijn briefwisseling met Robert Frttin (onuitgegevenn doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen, Zevenaar 1982) 68 en 77 en H.J. Smit en W,J.
Wieringaa (uitg.), Correspondentie van Robert Frnin 1845-1899 (Groningen 1957) 183.
66 Gerard Brom, Herleving van de wetenschap in katholiek Nederland ('s-Gravenhage 1930) 158. Over
Brouwers'' redenaarstalenten zie bijvoorbeeld samenvattend: J.C. van der Loos, 'Jan Willem Brouwers', in:
J.C.. van der Loos, Vaderlandsche kerkgeschiedenis uil de zeven noordelijke provinciën sinds het concilie van
TrcnteTrcnte (Amsterdam 1953) 559-580, aldaar met name 566.
77 Assemblee Générale, 3e sessie, 244.
88 Idem, 252.
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steldd in 1853 was dat in Engeland al in 1850 gebeurd. Het hernieuwde katholieke
bewustzijnn werd in Mechelen gedemonstreerd door de aanwezigheid van de Engelsee primaat kardinaal Wiseman (1802-1865), samen met zijn latere opvolger
Henryy Edward Manning (1808-1892). De latere kardinaal Manning was opmerkelijkk genoeg een bekeerling evenals trouwens die andere beroemde Engelse kardinaall John Henry Newman (1801-1890). Beide kwamen voort uit de zogenaamdee Oxford Movement, een hervormingsbeweging binnen de Anglicaanse kerk, die
streefdee naar een herbronning van de Anglicaanse leer, een herbronning die hen
steedss dichter bij de Katholieke Kerk zou brengen. De leiders van de Oxford Movementt stonden bekend als intellectueel én spiritueel hoogstaande mensen. Newmanss bekering in 1845 maakte veel indruk en verhoogde het prestige van de Engelsee katholieke kerk enorm, ook internationaal. Zijn bekering zou door vele anderenn gevolgd worden. 9 Terwijl Newman vooral als denker en als schrijver bekend
werd,, onder andere door zijn bekende bekeringsgeschiedenis Apologia pro vita
suasua maar zeker ook door zijn geschriften over de rol en functie van de universiteit
inn de samenleving, was Manning in politiek opzicht veel invloedrijker. Als vertegenwoordigerr van de nieuwe ultramontane richting lag Manning goed in Rome
enn tijdens het Vaticaans Concilie van 1869-70 zou hij een sleutelrol spelen bij de
onfeilbaarheidverklaringg van de paus.
Opp de Mechelse congressen waren het echter de Franse religieuze denkers die
dee toon aangaven. Zoals bijvoorbeeld op het eerste Mechelse congres Charles,
Graaff de Montalembert (1810-1870). Nuyens was vooral voor zijn lezing gekomen.. Montalembert vertegenwoordigde de oude, meer liberaal gezinde richting in
dee katholieke kerk. De Franse politicus verenigde vele kwaliteiten in zich en was
eenn groot redenaar.10 Hij was journalist en parlementslid maar schreef ook omvangrijkee historische studies, waarvan zijn Histoire de Sainte Elisabeth de Hongriegrie en het monumentale Les moines d'Occident de belangrijkste zijn. De actuele
politiekk becommentarieerde Montalembert in zijn blad UAvenir en later in Le
Correspondant.Correspondant. Zijn toespraak in Mechelen, over het thema 'L'église libre dans
1'étatt libre', was een robuust pleidooi voor vrijheid en vooruitgang en kon zo geldenn als een laatste poging om het katholicisme te doen verzoenen met de liberale
verworvenhedenn van de Franse Revolutie. Het ging Montalembert, zo sprak hij,
omm "liberté tout entière", "simplement et uniquement la liberté moderne, la libertéé démocratique fondée sur le droit commun et sur 1'égalité, reglée par la raison et
laa justice."11 De echo van de Franse Revolutie is hier duidelijk te horen.
99 Over Manning en Newman, en hun bepaald niet altijd ontspannen onderlinge verhouding, zie de uitstekendee dubbelbiografie van David Newsome, The convert cardinals, John Henry Newman and Henry Edward
ManningManning (Londen 1993). Over hun beider bekering, en de invloed die deze had, vergelijk aldaar 185-195. De
grotee toename van het aantal katholieken in Engeland is overigens vooral op het conto te schrijven van de toevloedd van katholieken uit Ierland, die op de vlucht waren voor de miserabele toestanden in hun vaderland. De
Engelsee bekeerlingen hadden echter, door hun vaak meer dan gemiddeld hoge opleiding, een onevenredige invloed. .
100 Over Montalembert zie de recente biografie van Philippe Tollu, Montalembert. Les liberies sous le Second
EmpireEmpire (Parijs 1987).
111 Montalemberts, 'Discours sur 1'Église libre dans 1'Etat libre' is afgedrukt in de congresverslagen van 1863:
AssembleeAssemblee Générale des catboliques en Belgiqne. Première session a Malines 18-22 Aoüt 1863 (Brussel 1863) 2
delen,, deel I, 168-190. Citaten op 171.
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Inn 1852 al had Montalembert zijn geruchtmakende brochure Des interets catholiquesliques au XlXe siècle gepubliceerd.12 Hij vergeleek daarin de toenmalige situatie
vann de katholieke kerk, in 1850, met die van een halve eeuw daarvoor, rond 1800.
Hijj constateerde dat de vooruitgang enorm was geweest. Rond 1800 was Europa
volgenss Montalembert nog volledig in de ban van het rationalistische verlichtingsdenken.. Het zijn de jaren na de Franse Revolutie, die een vernietigende uitwerkingg op de katholieke kerk had gehad. Er was in 1800 niet eens een paus meer,
Piuss VI was enkele maanden ervoor, als gevangene van een 'atheïstische politiek',
overleden.. Het pausschap moest volledig naar het Franse pijpen dansen. Volgens
Montalembertt was het katholicisme inmiddels uit dit diepe dal opgestaan. Aan de
geloofsvervolgingenn was een eind gekomen. De kloosterordes werden weer toegelaten.. De katholieke liturgie had zich vernieuwd. "Partout la religion a repris sa
place,, au premier rang; partout 1'Eglise est reconnue comme une puissance du premierr ordre". 11 Zelfs in Nederland gloorde hoop, hij wijdde er enkele passages aan
inn zijn brochure: "dans cette Hollande, oü 1'existence des catholiques était comme
oubliéee du monde entier, ils ont peu a peu reconquis la force et 1'importance qui
conviennentt a la moitié d'un peuple."14 Montalembert concludeerde: het katholicismee had als enige stroming geprofiteerd van de crisis van de moderne samenleving.. Het katholicisme had als enige geprofiteerd van de nieuwe vrijheid, een vrijheidd dankzij welke het zich volledig kon ontplooien.
Mett zijn gepassioneerde engagement was Montalembert een exponent van de
vernieuwingg van het katholieke denken, dat gloeide van een hernieuwd zelfvertrouwenn na de moeilijke jaren van de Franse Revolutie. Startpunt was geweest
Chateaubriandss Le génie du christianisme, uit 1802, waarin het nieuwe sentiment
opp onnavolgbare wijze verwoord werd. Chateaubriand (1768-1848) appelleerde
inn zijn Génie du christianisme aan de romantiek en het mysterie van het katholiekee verleden. Chateaubriands katholicisme was een gevoelskatholicisme, getuige
ookk zijn veel geciteerde "J'aipleuré et j'ai cru." De schoonheid van de traditionelee katholieke religie kwam naar zijn mening bijvoorbeeld tot uiting in de kerkelijkee doctrines, de christelijk geïnspireerde kunst en architectuur en vooral ook in de
katholiekee liturgie: de plechtige processies, de sacramenten, de gebeden en de gezangen.155 Het deel van Le génie du christianisme dat over de eredienst handelde,
opendee met een hoofdstuk over het sonore geluid van de prachtige kerkklokken,
datt alle gelovigen oproept zich naar de kerk te begeven. "C'était d'abord, ce nous
semble,, une chose assez merveilleuse d'avoir trouvé le moyen, par un seul coup de
marteau,, de faire naïtre, a la même minute, un même sentiment dans mille coeurs
divers,, et d'avoir forcé les vents et les nuages a se charger des pensees des hommes.
Ensuite,, considérée comme harmonie, la cloche a indubitablement une beauté de
laa première sorte: celle que les artistes appellent le grand. Le bruit de la foudre est

122 Le Comte de Montalembert, Des interets catholiques au XI Xe siècle (Brussel 1852).
133 Montalembert, Des interets catholiques, 11.
144 Idem, 23.
155 Meer in het bijzonder over de liturgische vernieuwing van het katholicisme zie: P. Raedts, 'De katholiekenn en de Middeleeuwen: Prosper Guéranger OSB (1805-1875) en de eenheid van de liturgie', in: R.E.V. Stuip
&& C. Vellekoop (redactie), De Middeleeuwen in de negentiende eeuw (Hilversum 1996) 87-109.
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sublime,, et ce n'est que pas sa grandeur; il en est ainsi des vents, des mers, des volcans,, des cataractes, de la voix de tout un peuple."16 Het boek werd ook in het
Nederlandss vertaald, tot twee keer toe zelfs.17 De klanken van de kerkklok inspireerdenn een nieuwe generatie katholieke gelovigen. Dit hernieuwde zelfvertrouwenn zou zijn meest uitgesproken vorm krijgen in het liberaal-katholicisme, zoals
datt door Montalembert in Mechelen werd verwoord.
Toenn Montalembert in 1863 in Mechelen optrad was zijn invloed al tanende. In
18577 had hij zijn parlementszetel verloren en hij was op zoek naar een nieuw forumm om zijn ideeën uit te dragen. Voor Montalembert waren de Mechelse congressenn een laatste gelegenheid om nog eens voluit te vlammen. Want, hoe algemeenn de congressen ook van opzet waren, in de beeldvorming naar buiten waren
hett vooral de liberaal-katholieken die de show stalen. In de loop der jaren kwamen
allee grote coryfeeën: Montalembert meteen al in 1863, Dupanloup een jaar later.
Hett maakte dat de Mechelse congressen zouden uitgroeien tot hèt symbool van
hett liberaal-katholicisme.18 Montalemberts twee plenaire lezingen waren zo opvallendd en eloquent dat bijvoorbeeld de paus zich zorgen maakte over de aard en
richtingg van de Mechelse congressen. Montalembert zou ook geen tweede keer
meerr worden uitgenodigd. De jaren zestig en zeventig gaven grote veranderingen
tee zien, die liberaal-katholieken als Montalembert en Nuyens in het defensief zoudenn dringen. De Romeinse kwestie begon reeds zijn schaduw vooruit te werpen.
Inn meer conservatieve kringen was Montalemberts rede slecht gevallen. Ook in
Nederlandd werden kritische stemmen gehoord. In een hoofdartikel in De Tijd
werdd gesteld dat de "uitstappen die zich de heer Montalembert en een zeker spreker,, graaf Foucher de Careil hebben veroorloofd op het gebied der politiek, in het
algemeenn niet de goedkeuring [hebben] weggedragen. Wij voor ons protesteeren
tegenn de manier, waarop zij in België van de algemeene vrijheid hebben gebruik
gemaaktt jegens de regering van een naburigen staat."19 Een deel van het probleem

166 M. Ie vicomte de Chateaubriand, Le génie du christianisme (Parijs 1852) deel 2, 1. Over het Franse religieuzee denken in de negentiende eeuw zie Bernard Reardon, Liberalism and tradition. Aspects of catholic
thoughtthought in nineteenth-century
France (Cambridge enz. 1975) en, meer algemeen en van dezelfde auteur Religiongion in the age of romanticism (Cambridge enz. 1985).
177 De eerste vertaling dateert al uit 1809 en was van de hand van N . C . van Kampen, de latere hoogleraar
Nederlandsee letterkunde en geschiedenis aan het athenaeum te Amsterdam. O m d a t deze echter de meer katholiekee delen had weggelaten zou in 1821 bij uitgeverij J.J. Thompson in Rotterdam een anonieme vertaling
volgenn die "mijnen [Roomsch Catholijken] kerkgenooten, de voortreffelijke schoonheden van hunnen goddelijkenn eeredienst, zoo wel omtrent het leerstellige, als uit de uitwendige plegtigheden, welke tot een hooger
doell opleiden, te doen kennen". Uit het Voorberigt van de vertaler van F.A. de Chateaubriand, Schoonheden
vanvan den Roomsch Catholijken godsdienst (Rotterdam 1821) vii.
188 Uitgebreid over de Mechelse congressen is: K. Van Isacker, Werkelijk en wettelijk land. De katholieke opinienie tegenover de rechterzijde 1863-1884 (Antwerpen e.e. 1955), met name 1-85. De liberaal-katholieken wordenn in dit boek, enigszins verrassend, ingedeeld bij de 'rechterzijde'. Ze verzetten zich namelijk tegen de veranderingg van de liberale Belgische constitutie en waren dus, naar Van Isackers mening, behoudend. Over het
Fransee liberaal-katholicisme zie Georges Weill, Histoire du catholicisme liberal en France 1828-1909 (Parijs/Genèvee 1979, oorspronkelijk verschenen in 1909); Jacques Gadille (redactie), Les catholiques libéraux au
XlXeXlXe siècle: actes du colloque international d'histoire religieuse de Grenoble des 30 septembre - 3 octobre 1971
(Grenoblee 1974). Voor de Franse context zie: C. Langlois, 'Le temps de 1'Eglise et les rendez-vous du siècle',
in:: F. Lebrun (ed), Histoire des catholiques en France du XVe siècle a nos jours (Parijs 1980) 335-368 en Philippee Boutry, 'Le mouvement vers Rome et le renouveau missionnaire', in: Jacques le Goff & René Remond (ed),
HistoireHistoire de la France religieuse (Parijs 1991) deel 3, 421-452.
199 De Tijd 31 augustus 1863.
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zatt hem in het feit dat de liberalen verantwoordelijk werden gehouden voor de teloorgangg van de Kerkelijke Staat. Met de Romeinse kwestie was de paus en daarmeee ook de katholiciteit onder vuur komen te liggen van uitgerekend het politiekee liberalisme. De katholieken konden "de sympathie der liberalen voor den rooverkoningg van Turijn en hun onverzoenbare haat tegen den Paus-Koning" niet
verkroppen,, zoals gesteld werd in een artikelenreeks in De Tijd over 'Het hedendaagschee liberalisme beschouwd in verband met de Romeinsche kwestie', dat in
dee maanden voorafgaand aan het Mechelse congres in de krant verscheen.20

Dee Romeinse kwestie
Hett belang van de Romeinse kwestie voor het katholieke denken van de tweede
helftt van de negentiende eeuw kan moeilijk overschat worden. Het was ook een
kwestiee waarover Nuyens veel en uitvoerig schreef. Voor Rogier was het een relatieff onbelangrijke kwestie, die echter wel, en hier haalt hij het bekende woord van
Gerardd Brom aan, de dampkring vergiftigde van de negentiende-eeuwse katholieken.211 Achterafis het makkelijk oordelen. Volgens Rogier leverde Pius IX in politiekk opzicht een achterhoedegevecht: de Italiaanse eenwording was onvermijdelijk.. Rogiers vonnis luidde dat de Kerkelijke Staat één van de meest achtergeblevenn gebieden van Europa was, in economisch, politiek en maatschappelijk opzicht.. Zij werd zonder noemenswaardige invloed van het volk bestuurd door een
zoo goed als uitsluitend clericale, corrupte ambtenarenstand. Pius IX miste de aansluitingg met de moderne tijd en het was zijn eigen schuld dat hij als gevangene van
hett Vaticaan eindigde. Dat velen de teloorgang van de Kerkelijke Staat aanmerktenn als de grote tragedie van het pontificaat van Pius IX, schreef hij toe aan "een
opvoedingg in een ongedifferentieerde zoeaven-cultus."22
Negentiende-eeuwsee katholieken dachten daar een slag anders over. Voor hen
wass de Romeinse kwestie van grote betekenis omdat de positie van de paus mee in
hett geding was. In de woorden van Nuyens: "De Kerkelijke Staat is geenszins een
Staat,, door maatschappelijke overeenkomsten, traktaten of veroveringen ontstaan,, hij is - het erfdeel van den H. Petrus: Rome behoort niet aan zich zelve, het
behoortt aan de Katholiciteit."23 Aantasting daarvan was "eene aanranding hunner
dierbaarstee belangen".24 De ineenstorting van de Kerkelijke Staat was een schokkendee gebeurtenis die veel indruk maakte. Nuyens ontpopte zich als een politiek
commentatorr die de gebeurtenissen van zijn tijd op de voet volgde: door het hele

200 De Tijd, de eerste aflevering verscheen op 6 augustus 1863, hierin ook het citaat over "den rooverkoning
vann Turijn".
211 L.J. Rogier, 'D e Romeinse kwestie', in: Rogier, Terugblik en uitzicht 1. Verspreide opstellen (Hilversum/Antwerpenn 1964) 406-428, aldaar 409. Zie ook L.J. Rogier en N . de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiekliek Nederland 1853-1953 ('s-Gravenhage 1953) 123-146. Lamennais, in zijn Les affaires de Rome, vergeleek
Italiëë al met een uitgestrekt graf waaruit een graflucht opstijgt die verdovend op de geest werkt en de ziel in een
doodslaapp wiegt. Vergelijk hiervoor Nuyens, De regering van Pius IX en hare beschuldigers, 18.
222 Rogier, Katholieke herleving, 278.
233 Nuyens, De regering van Pius IX en zijne beschuldigers, iv.
244 Idem, 3.
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Afb.Afb. 7 De Romeinse Kwestie
hadhad grote gevolgen voor de
ontwikkelingontwikkeling van het katholiekelieke gedachtegoed in de tweedede helft van de negentiende
eeuw.eeuw. Nuyens volgde de ontwikkelingenwikkelingen in Italië op de
voet.voet. Zijn jongere broer André
NuyensNuyens was een van de jonge
katholiekenkatholieken die zoeaafwerd en
afreisdeafreisde naar Rome. Foto:
KLiB/KDCKLiB/KDC Nijmegen.

landd hield hij lezingen, schreef krantenartikelen en brochures en ontwikkelde zich
zelfss tot contemporain historicus in zijn omvangrijke tweedelige werk over Pius
IXX uit 1862/1863: Geschiedenis der regering van Pius IX. Geschiedschrijving was
voorr N u y e n s een manier om duidelijk te maken waar hij stond. O o k als arts zette
N u y e n ss zich ijverig in voor de goede zaak, z o was hij betrokken bij de medische
keuringg van aspirant-zoeaven. In 1874 vertaalde hij enkele recente toespraken van
Piuss IX en schreef een inleiding bij het boekje, dat bij zijn broer A. N u y e n s uitgegevenn werd.' 5
D a tt er voor N u y e n s weinig verschil bestond in partijkiezen voor het pausschap
inn heden én verleden bleek uit zijn schetsjes over enkele belangrijke middeleeuw255 Toespraken van
Holzisiarth.Holzisiarth.
stee stuk. Voor zover
nomenn zou worden,

onzen H. Vader Pius IX, den gevangene in het Vaticaan. Bijeenverzameld door Dr. Fr.].
Vertaald onder toezicht en verrijkt met eene inleiding van Dr. W.J.F. Nuyens (Alkmaar 1874) Eerik heb kunnen nagaan is het tweede stuk, waarin ook het voorwoord van Nuyens opgenooit verschenen.
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see pausen, die tussen 1856 en 1863 in Thijms Volks-almanak voor Nederlandsche
katholiekenkatholieken verschenen.26 Bij Thijm vielen de stukjes kennelijk in de smaak: re
matigg verzoekt hij Nuyens om "nog een pausjen".27 Voor Thijm was Nuyens dé
Nederlandsee autoriteit voor dit onderwerp, het stuk over Julius II vond hij zelfs
uitmuntend,, zo schreef hij Nuyens.28 Bij de lezers gingen de stukjes er blijkbaar in
alss koek, ook al omdat parallellen met Pius IX er dik boven op lagen. De pausen
diee Nuyens behandelde hadden het ook vaak niet makkelijk gehad. Gregorius VII
(1073-1085)) bijvoorbeeld trachtte net als Pius IX de Kerk onafhankelijk te maken
vann inmenging door de wereldlijke vorsten (de investituurstrijd). Hij overleed
zelfss in ballingschap, maar had volgens Nuyens de wereld geleerd dat recht sterkerr is dan geweld. Het is een wel erg vrome interpretatie van de investituurstrijd,
maarr zo dachten de negentiende-eeuwse katholieken er kennelijk over, met het
beeldd van Pius IX op hun netvlies gegrift. Nuyens' polemische instelling bleek
ookk uit het feit dat de meeste door hem beschreven pausen in de (protestantse) geschiedschrijvingg op uiterst vijandige manier bejegend waren, net zoals Pius IX. De
lezerr kon moed putten uit de omstandigheid dat de positie van de paus soms zeer
uitzichtlooss leek, maar dat uiteindelijk alles toch weer op zijn pootjes terechtkwam.. Dat kon ook niet anders, omdat de paus altijd kon rekenen op Gods steun.
Opp verschillende momenten zou God zelfs rechtstreeks hebben ingegrepen via
eenn soort Godsgericht: zo zou de Utrechtse bisschop Willem op Paasdag 1076, nadatt hij op de preekstoel de banvloek tegen de paus had uitgesproken, op hetzelfde
ogenblikk dood ter aarde storten, getroffen door de bliksem,29 Philips de Schone, de
tegenstanderr van Bonifacius VIII (1294-1303), stierf jong en doordat zijn drie zonenn geen nakomelingen hadden, stierf de stamboom al snel uit30 en met de Hohenstaufenn liep het ook al niet goed af.31 Ook Cavour zou ongetwijfeld 'gestraft'
wordenn voor zijn zonden en met Pius IX zou het dus ook wel goed komen.
Voorr Nuyens was het een strijd van onwrikbare beginselen die in de Middeleeuwenn niet anders waren dan in zijn eigen tijd: "De strijd van Paus Innocentius
tegenn Frederik II was de strijd van Paus Martinus tegen den byzantijnschen Keizerr Constantius, van Gregorius VII tegen Hendrik IV, van Bonifacius VIII tegen
Philipss den Schoone, van Pius VII tegen Napoleon, van Pius IX tegen Victor Emanuell en diens trawanten." 32 Nuyens had zijn stukken geschreven "onder den druk
derr rampspoedvolle gebeurtenissen, waarvan Italië thans nog het tooneel is."33 In

266 'Gregorius VII', in: Volks-almanak voor Nederlandsche katholieken (1856) 151-176; 'Innocentius III', in:
IdemIdem (1857) 84-102; 'Bonifacius VIII', in: Idem (1858) 1-26; 'Nikolaas de vijfde', in: Idem (1859) 1-21; 'Julius
II',, in: Idem (1860) 158-181; 'D e pausen en de laatste Hohenstaufen', verschenen in drie afleveringen in: Idem
(1861)) 138-164; (1862) 54-80; (1863) 40-64.
277 Vergelijk enkele brieven van Thijm aan Nuyens in het Archief Thijm (KDC), inv.nr. 1387: 11-10-1856; 76-1858;; 17-7-1858; 28-1-1859; 5-9-1859; 3-11-1859.
288 Thijm aan Nuyens, K D C , Archief Thijm, inv.nr. 1387, 7-6-1858 en 3-11-1859.
299 Nuyens, 'Gregorius VII', 168-169. D e Amsterdamse medieaevist C. van de Kieft heeft dit zogenaamde
godsgerichtt naar het rijk der fabelen verwezen: C. van de Kieft, 'Bisschop Willem en de Utrechtse synode van
1076',, in: Tijdschrift voor geschiedenis 68 (1955) 70-79.
300 Nuyens,'Bonifacius VIII', 26.
311 Nuyens, 'D e pausen en de laatste Hohenstaufen', (1861) 161.
322 Idem (1862) 57.
333 Idem, (1863) 40.
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diee zin is ook voor Nuyens alle geschiedenis contemporaine geschiedenis.
Inn katholieke kring ging alle sympathie uit naar de in verdrukking verkerende
Piuss IX. De Romeinse kwestie maakte de paus populairder dan ooit. Daarbij wel
dee aantekening dat het beeld dat Nederland als één man achter de paus stond enigee nuancering verdient. De Valk heeft erop gewezen dat uit kerkbestuurlijke bescheidenn in de Vaticaanse archieven blijkt dat de Nederlandse bisschoppen vaak
hunn eigen plan trokken, en alleen pro forma meededen aan de "Romeinse mobiliseringscampagne".344 Ze zouden al snel in de gaten hebben gehad dat het verlies van
dee Kerkelijke Staat onvermijdelijk was en toch niet nodig voor het geestelijk gezagg van de paus. Nuyens verwoorde het reeds in 1870 in vergelijkbare bewoordingen:: "de katholieken beschouwen het wereldlijk gezag des Pausen, ten allen
tijdetijde onder alle omstandigheden, volstrekt niet als een conditio sine qua non voor
hett bestaan des Pausdoms. Zij weten dat vele Pausen geen tijdelijk gezag gehad
hebbenn en dat de belofte aan den H. Petrus en aan de H. Kerk gegeven, niet slaat
opp het wereldlijk gebied, over eenen kleinen streek grond van het Italiaansche
schiereiland."355 Maar er was wel degelijk veel sympathie voor de paus. In Nederlandd waren er diverse omvangrijke acties ter zijner ondersteuning. Nuyens: "Niet
slechtss onder den indruk van de overweldiging der stad Rome door de Italiaanschee troepen, maar bij iedere gelegenheid, die zich voordeed, toonden Nederlandschee Katholieken hunne gehechtheid aan den Pauselijken Stoel."36 Er waren twee
hoogtepunten:: een door 391.000 katholieke mannen ondertekend adres aan de
koning,, tegen de gewelddadige inname van Rome, en de viering van het 25-jarig
ambtsjubileumm van Pius IX. Het adres leidde nog tot een interpellatie in de Kamer,
waarbijj een voorzichtige regering kool en geit probeerde te sparen en zich op de
vlaktee hield. Het pauselijk jubileum van Pius IX werd gevierd met diverse bijeenkomstenn in alle provinciale hoofdsteden. De op 21 juni 1871 in de parkzaal te Amsterdamm belegde bijeenkomst trok 4000 personen. In een aantal moties werd
trouww betuigd aan Pius, die speciale dankbaarheid verdiende "voor het herstel der
kerkelijkee Hiërarchie op den Vaderlandschen bodem" (tekst uit één van de moties).. De vergadering was ten diepste verontwaardigd "over de heiligschennende
vertredingg der souvereine rechten van Zijne Heiligheid den Paus, en belooft, voor
zooveell van haar afhangt, tot de handhaving en verdediging van die rechten mede
tee werken."37 De 'Romeinse mobiliseringscampagne' was blijkbaar niet zonder
succes. .

344 Zie vooral J.P. de Valk, 'Meer Hollands dan paaps? De Nederlandse kerkprovincie en " R o m e " in de tweedee helft van de negentiende eeuw', in: Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland 27
(1985)) 140-156 en dez., 'Van herder tot koning. Het beeld van de paus bij Nederlandse katholieken in de negentiendee eeuw', in: Documentatieblad
voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 13 (1990) 11-31. Het
beeldd dat Nederland roomser dan de paus was, is te vinden in P. Dirkse, 'Roomser dan de paus. Katholiek
Nederlandd en het Vaticaan 1853-1953', in: Katholiek Nederland en de paus (Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseumm Het Catharijneconvent, Utrecht 1985) 27-61.
355 W.J.F. Nuyens, Gedachten naar aanleiding van den oorlog van 1870 (Katholiek-Nederlandsche brochuren-verenigingg II, Haarlem 1870) 35.
366 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, van 1815 tot op onze dagen, deel 4, 210.
377 De teksten van de moties, alsmede de op de parkmeeting gehouden toespraken zijn afgedrukt in De Parkmeeting.meeting. Redevoeringen, gehouden op de feestelijke bijeenkomst van katholieken te Amsterdam, den 21 n juni,
18711871 (Amsterdam 1871).
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Dee zaak Mortara

Dee Romeinse kwestie was de oorzaak van grote controverses. Voor vele niet-katholiekenn werd in de jaren vijftig en zestig de Kerkelijke Staat het belangrijkste
obstakell voor de nieuwe ideeën. Volgens hen zou katholicisme staan voor despotisme,, intolerantie en obscurantisme. Onder andere door de Mortara-affaire zou
hett anti-klerikalisme sterk aan kracht winnen.38 Voor protestanten en liberalen
wass de Mortara affaire een typisch voorbeeld van Rooms obscurantisme en despotisme.. Het zevenjarige joodse jongetje Edgardo Mortara uit Bologna (toen gelegenn in het gebied van de Kerkelijke Staat), was in 1858 door de autoriteiten bij
zijnn ouders vandaan gehaald om hem een goede katholieke opvoeding te garanderen.399 Volgens de niet-katholieke pers van geheel Europa was dit niet minder dan
eenn ordinaire kinderroof, waaruit duidelijk het despotische en onverdraagzame
karakterr van de Kerkelijke Staat bleek. Verschillende staten, waaronder ook
Nederland,, oefenden diplomatieke druk op de paus uit, om te bereiken dat het
kindd weer bij zijn ouders teruggeplaatst werd. Volgens Nuyens en andere katholiekenn was er niets aan te merken op de handelwijze van de paus en moet het rumoerr rondom de affaire vooral begrepen worden als een eruptie van antipapisme,
eenn van de vele pogingen om de Kerkelijke Staat in een kwaad daglicht te stellen.
Watt was er precies gebeurd? De joodse familie Mortara woonde al geruime tijd
inn Bologna en had een katholieke dienstmeid in dienst, Anna Morisi. Toen de kleinee Edgardo ongeveer twee jaar was, werd hij ernstig ziek en Anna Morisi besloot
hemm te dopen, evenwel zonder medeweten van de ouders van het jongetje. Tegen
dee verwachting in herstelde Edgardo. Toen Edgardo ongeveer zeven jaar was, in
novemberr 1857, kwam het de autoriteiten ter ore dat het kind jaren geleden gedooptt was en volgens eeuwenoude wetten daardoor katholiek was geworden en
duss ook katholiek opgevoed diende te worden. Een onderzoek werd ingesteld,
waarbijj ook Anna Morisi verhoord werd. Vast kwam te staan dat het doopsel
deugdelijkk was toegediend en voldeed aan de strenge voorwaarden van de wet.
Hett kind werd daarom van zijn ouders weggenomen en overgebracht naar Rome
enn geplaatst in het College der Catechumenen. Binnen- en buitenlandse protesten
haaldenn niets uit. Voor de paus ging het om een interne aangelegenheid van de
Kerkelijkee Staat, maar ook om een zuiver religieuze zaak omdat zelfs hij het toegediendee sacrament van het heilig doopsel niet ongedaan kon maken. De kleine
Edgardoo Mortara kon daarom niet worden teruggegeven aan zijn ouders. Edgardoo zou overigens de Kerkelijke Staat in zijn negentiende-eeuwse vorm ruimschootss overleven. Hij ontving het priesterschap en werd kanunnik van Sint-Jan
vann Lateranen.40 Hij stierf in Luik, op 17 april 1940, 89 jaar oud.41
388 Vergelijk Owen Chadwick, 'The rise of anticlericalism', in: O . Chadwick, The secularization of the Europeanpean mind in the nineteenth century (Cambridge/Londen/New-York/Melbourne 1975) 107-139. Over het
themaa anticlericalisme zie verder het themanummer van de European studies review 13 (1983) 121-269.
399 O v e r de Mortara-zaak zie David I. Kertzer, The kidnapping of Edgardo Mortara (New York 1998) en
Giacomoo Martina S.J., Pio IX (1851-1866) (Rome 1986) 31-35. Voor enkele Franse reacties zie René Rémond,
L'AnticlericalismeL'Anticlericalisme en France de 1815 a nos jours (Parijs 1976) 156-159.
400 G. Mollat, La question Romaine de Pie VI a Pie XI (Parijs 1932) 309.
411 Sam Waagenaar, De f oden van Rome (Bussum 1978) 149.
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Ookk in Nederland werd de Mortara-zaak op de voet gevolgd, W.M. de Lang heeft
dee reacties in enkele katholieke en protestantse bladen geïnventariseerd."12 Al op
woensdagg 28 juli 1858 nam De Waakzaamheid een berichtje over uit het Handelsbladblad over de 'barbaarsche' ontvoering van het joodse kind Mortara, dit ondanks
smeekbedenn en tranen van de moeder, die inmiddels ook krankzinnig geworden zou
zijn.. Voor De Waakzaamheid maakte het vooral duidelijk "dat er niets zoo verradelijk,, zoo laag, zoo onregtvaardig, zoo gruwelijk, zoo barbaarsch is, wat men niet
vann Rome hebbe te vreezen, zodraa het daartoe de magt heeft." In dit licht gezien
wass de - "helaas! te laat begonnen" - Aprilbeweging zeker niet dwaas te noemen
enn eenvoudig een terechte uiting van verzet tegen de Roomse dwingelandij. In katholiekee kring werd pas laat op de zaak ingegaan, men gaf er aanvankelijk de voorkeurr aan de zaak dood te zwijgen. Pas op 1 november volgde een reactie in De Tijd,
enn dan nog niet eens op de zaak zelf als wel op de stroom van beschuldigingen in de
protestantsee pers aan het adres van de Kerkelijke Staat. De Mortara-affaire zou niet
meerr dan een aanleiding zijn om de kerk te bedelven onder smaadredenen en verguizingen,, niet meer dan een aanleiding om een orkaan tegen Rome op te zetten.
Ookk voor Nuyens was het duidelijk dat de Mortara-zaak extreem was opgeblazenn uit antipapistische motieven/ 3 Hij erkende dat het bepaald geen eenvoudige
zaakk was, en dat sommigen misschien te goeder trouw de rechtspleging in de Kerkelijkee Staat veroordeeld hebben. In zijn brochures nam Nuyens de argumentatie
vann De Tijd vrijwel letterlijk over/4 hij zal de artikelen uit deze krant bij de hand
gehadd hebben toen hij aan het schrijven was. In een artikel van vrijdag 5 november
hadd De Tijd benadrukt dat het hier niet om een gril of persoonlijke willekeur van
dee paus ging, maar om de zorgvuldige uitvoering van een eeuwenoude wet, die zekerr smartelijk was voor de ouders van Mortara, maar daarom nog niet tiranniek of
onmenselijk.. Twee rechten botsten: het recht van de vader en het recht van het
kind.. Het sacrament van de doop is niet zomaar een symbolische handeling van alleenn uiterlijke betekenis. De doop drukt een onuitwisbaar stempel in de ziel, en
maaktt het kind deelachtig aan het eeuwige geluk. Een joodse opvoeding zou het
kindd van het ware geloof doen afvallen en dat kon niet getolereerd worden. De
rechtenn van het kind moesten daarom voor de rechten van de vader gaan.
Nuyenss verdedigde het goed recht van de paus. Ook hij zag het doopsel als een
onuitwisbaarr teken dat eerbiedigd moet worden. Het kind mag niet de kostelijkstee genade door God aan de mens geschonken ontnomen worden. Nuyens constateerdee dat sprake is van selectieve verontwaardiging. In vergelijkbare gevallen
diee Nuyens kende liep het toch nooit zo hoog op?45 Nuyens noemde als voorbeeld

422 W.M. de Lang, 'Weerklank van do Mortara-affaire in Nederland', in: Studia Rosenthaliana 19 (1985) 159173.. De Lang onderzocht de Nederlandse reacties op diplomatiek niveau en bestudeerde daarnaast de volgendee bladen: het Weekblad voor Israëliten, Protestantscbe Bladen, De Waakzaamheid, Teekenen des Ttjds, Kerkelijkkelijk Tijdschrift, en De Tijd. Noord-Hollandschc
Courant.
433 W.J.F. Nuyens, De regering van Pius IX en hare beschuldigers (Amsterdam 1859) 11-12 en 109-112;WJ.F.
Nuyens,, De paus in 1859. Een u-oord tot de katholieken van Nederland (Amsterdam 1860) 12; W.J.F. Nuvens,
GeschiedenisGeschiedenis der regering van Plus IX deel 2 (Amsterdam 1863) 150-152; W.J.F. Nuyens, Geschiedenis van het
NederlandscbeNederlandscbe volk van 1815 tot op onze dagen deel 4 (Amsterdam 1886) 5.
444 Zie vooral Nuyens, De regering van Pius IX, deel 1, 110.
455 Idem, 111.
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hett geval van het Engelse meisje Alicia Race, dat tegen uitdrukkelijke wens van de
ouderss protestant werd opgevoed. Voor Nuyens was dit eens te meer een bewijs
datt de Mortara-zaak een voorbeeld was van opgeklopte selectieve verontwaardigingg uit antipapistische motieven.
Inn het hierboven aangehaalde artikel uit De Waakzaamheid van 28 juli 1858, het
eerstee artikel dat het periodiek aan de Mortara-affaire wijdde, is meteen al sprake
vann in antipapistische publicaties regelmatig terugkerende mythisch geladen kernbegrippenn als inquisitie, jezuïtisch en de biecht. Het 'Heilig Officie der Inquisitie',
volgenss De Waakzaamheid de initiatiefnemer van de kinderroof, stond voor de
intolerantiee van het katholicisme terwijl het beeld van de jezuïet gekoppeld werd
aann drogredenering, listig, gevaarlijk en geheim werken.46 Als reactie op een artikell in De Tijd sprak De Waakzaamheid in haar aflevering van 10 november over
eenn "staaltje van echt Jezuïtische drogredenering", "de echte Jezuïet is voor elk,
diee zien wil duidelijk genoeg geworden als afschuwelijk, onmenschelijk, antiChristelijk,, God en CHRISTUS lasterende." Overal waar ze de kans krijgen zullenn katholieken deze praktijken uitvoeren, De Waakzaamheid wees op enkele gevallenn van kinderroof zelfs in Nederland. Zo werd zaterdag 8 januari 1859 een
schrijvenn afgedrukt, afkomstig uit Kuinre onder de kop 'Gewelddadige kinderrooff door een roomschen priester in Nederland'. Een protestantse vrouw, getrouwdd met een Roomse man, was in Kuinre bevallen van twee kinderen. Afspraakk was dat het ene kind protestants opgevoed zou worden en het andere katholiek.. Wat gebeurde echter: beide kinderen werden ontvoerd door verwanten
vann de vader en gedoopt door een katholieke priester. Er werden parallellen getrokkenn met de Mortara-affaire. De Waakzaamheid beschouwde het als een treurigee vrucht van het Herstel der Hiërarchie in 1853.47 Via de biecht tenslotte zou de
cleruss een stevige greep op het kerkvolk hebben. De Mortara-affaire had maar
weerr eens aangetoond hoe onverstandig het is voor protestantse of joodse ouders
eenn katholieke dienstbode in dienst te nemen omdat zij in de biechtstoel alles
moetenn opbiechten over het gezin waar ze in dienstbetrekking zijn.
Mythischee vijandbeelden leiden over het algemeen een latent bestaan, maar kunnenn onder invloed van bepaalde incidenten, waarin de vooroordelen bevestigd lijkenn te worden, snel geactiveerd worden. De Mortara-affaire was zo'n incident.4S
Ondertussenn gebruikten niet alleen de protestanten stigmatiserende beelden. Ook

466 Vergelijk Paul Begheyn S.J., 'Positieve en negatieve beeldvorming omtrent jezuïeten in Nederland', in:
Paull Dirkse en Anite Haverkamp (redactie), Jezuïeten tn Nederland (Tentoonstellingscatalogus Het Catharijneconvent,, Utrecht 1991) 19-29.
477 Vergelijk v o o r e e n ander geval van kinderroof De Waakzaamheid van 26-1-1859.
488 Meer in het algemeen over antipapistische vijandbeelden zie: J.A. Bornewasser, 'Mythical aspects of
Dutchh anti-catholicism in the nineteenth century', in: J.A. Bornewasser, Kerkelijk verleden in een wereldlijke
context.context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de
TheologischeTheologische Faculteit Tilburg (Amsterdam 1989) 362-375 en 425-427; J.A. Bornewasser, 'De 19de-eeuwse
tholiekk in de spiegel van protestantse tijdgenoten', in: Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologiecheologie 13 (1978) 750-758; Anton van de Sande, 'Roomse buitenbeentjes in een protestantse natie? Tolerantiee en antipapisme in Nederland in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw', in: Marijke Gijswijt-Hofstraa (redactie), Een schijn van verdraagzaamheid. Afwijking en tolerantie in Nederland van de zestiende eeuw
tottot heden (Hilversum 1989) 85-106; André de Bruin, 'Antipapisme bij protestanten in de negentiende eeuw:
eenn proeve', in: Hans Righart (redactie), De zachte kant van de politiek. Opstellen over politieke cultuur
('s-Gravenhagee 1990) 69-87.
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dee katholieken deden voluit mee, waarbij voor hen de joden het belangrijkste kop
vann jut vormden. Nuyens deed er aan mee, met in voor onze oren niet altijd fijnzinnigee bewoordingen. Volgens hem was de orkestratie achter het rumoer rond de
Mortara-zaakk in handen van de joden: "De Joden, die door de geheele tegenwoordigee maatschappij zich heengeslingerd hebben, een deel harer beste sappen
tott zich trekken en menigen tak van den grooten christelijken stam dreigen te verstikken,, waren bijna overal de orkestmeesters van den bulderenden charivari, die
dee dagbladpers aan de pauselijke regering bereidde."49 Nuyens' Geschiedenis der
regeringregering van Pius IX is doordrenkt van het complotdenken. Overal ontwaart hij
geheimee genootschappen van joden en vrijmetselaren die achter elke omwenteling
zittenn en in feite de touwtjes in handen hebben en de belangrijkste instigatoren
achterr het goddeloze liberalisme zijn.50 Nuyens had te verklaren waarom een omwenteling,, die niet door het volk gedragen werd, toch succesvol kon zijn. Daar
moestenn wel geheime machinaties achter zitten! De joden zouden in natuurlijke
aanleg,, in scherpzinnigheid van geest en in buigzaamheid van karakter misschien
allee andere mensenrassen overtreffen. Als verworpelingen en parasieten zogen zij
"doorr woeker en logen" de christelijke maatschappijen uit,51 terwijl zij zich op dit
ogenblikk ophielden in de rijen der revolutionairen. "Het is bekend welke groote
roll de joden gespeeld hebben in de laatste fransche, duitsche en italiaansche omwentelingenn en welke rol zij er nog in spelen. Als bankiers zijn zij meesters van het
geld,, dat zij volgaarne ter beschikking der revolutie of het liberalisme stellen; als
dagbladschrijverss voeren zij een despotisme over de publieke opinie; als staatsdienarenn zijn zij de voorstanders van alles, wat tegen de Katholieke Kerk of tegen het
beginsell van den goddelijken oorsprong des gezags strijdt." In De geschiedenis
vanvan het Nederlandsche volk heet het dat de joden misschien beperkt van getal zijn
maarr dat zij dit vergoeden door hun geldmacht en energie, terwijl zij ook in wetenschap,, kunst en dagbladpers de boventoon voeren. Nuyens vindt het dan ook
logischh dat zich de laatste jaren - Nuyens schreef dit in 1886 - een sterk antisemitismee (Nuyens gebruikt letterlijk deze term!) heeft geopenbaard, een antisemitismee dat hij zeer verklaarbaar vindt hoewel hij de gewelddadige uitspattingen in
Polenn en Rusland afkeurt.1"2 In een brief aan Thijm uit 1860 schrijft hij: "Waarom
499 Nuyens, Geschiedenis der regering van Pius IX, deel 2, 151.
500 Zie vooral Nuyens, Geschiedenis der regering van Pius IX, deel 2, 5-8 en Nuvens, Geschiedenis van het
NederlandscheNederlandsche volk van 1815 tot op onze dagen, deel 4, 51-55. Meer in het algemeen over katholiek antisemitismee zie Jan Ramakers, '"Godsmoordenaars en addergebroed". Het antisemitische vijandbeeld bij Nederlandsee katholieken in de negentiende eeuw', in: Hans Righart, De zachte kant van de politiek. Opstellen over
politiekepolitieke cultuur ('s-Gravenhage 1990) 88-106. Over het vijandbeeld met betrekking tot de vrijmetselarij zie
Antonn van de Sande, 'Vrijmetselarij als vijandbeeld. Antimaconisme in de achttiende en negentiende eeuw', in:
Hanss Righart (redactie), De zachte kant van de politiek. Opstellen over politieke cultuur ('s-Gravenhage 1990)
107-124. .
511 Nuyens, Geschiedenis der regering van Pms IX, deel 2, 8.
522 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk van 1815 tot op onze dagen, deel 4, 53-55. Rondom de
Mortaraa affaire waren in het katholieke kamp overigens ook meer gematigde geluiden te horen. In De Tijd van
11 november werd bijvoorbeeld enig begrip voor de joodse reactie opgebracht. "Hadden wij 't ongeluk uit Israëll gesproten te zijn; wij zouden vermoedelijk handelen als zij." Maar juist deze laatste zin lokte een reactie
uitt van de alom gerespecteerde rechtsgeleerde en katholieke joodse bekeerling S.P. Lipman. Hij stelde dat hij
hett voorrecht had geboren te zijn uit joodse ouders en dat er bij hem geen twijfel bestond dat iedere katholiek
mett de joodse vader sympathiseerde, "om de aanspraak der natuur te bevredigen". Voor de reactie van Lipman
ziee zijn ingezonden brief in De Tijd van woensdag 3 november 1858.
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bemoeytt ge u ook met dat volk. (...) Ik heb tegen hen eene grote antipathie. Niet
tegenn de orthodoxe joden, maar tegen de joden die thans de beurs, de pers, en de
politiekk beheerschen, en die hier ook onder de eerste standdragers van het rationalismuss behoorende, au fond het christendom even vijandig zijn als hunne voorvaderenn ten tijde van Richard Leeuwenhart."53 Het zijn dus geen religieuze bezwarenn die Nuyens tegen de joden koestert - hij heeft immers niets tegen de orthodoxee joden - maar eerder quasi politieke.
Inn enkele recente studies over het Duitse keizerrijk heeft historicus Olaf Blaschkee erop gewezen dat er in de negentiende eeuw tussen antisemitisme en katholicismee sprake was van een structurele band.'4 Het katholieke antisemitisme was
volgenss hem een ideologisch bindmiddel dat in sterke mate bijdroeg aan de constructiee van een Duitse katholieke identiteit. Antisemitisme en ultramontanisme
warenn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zoals protestanten een antikatholiek
vijandbeeldd nodig hadden voor de constructie van een eigen identiteit, gold dit
ookk voor de katholieken. Groepen hebben blijkbaar een mythische tegenstander
nodigg om hun eigen positie te kunnen markeren. In hoeverre de anti-joodse vijandbeeldenn ook in Nederland bijdroegen aan de vorming van een eigen katholiekee identiteit is een vraag die nog open staat voor nader onderzoek. Bij Nuyens
speeldee het antisemitisme in ieder geval een zekere rol. Het dagblad De Tijd verweerdee zich overigens heftig tegen de aantijging dat het blad anti-joods zou zijn
enn toonde zich dan ook verongelijkt toen het hiervan beschuldigd werd. De krant
steldee dat toch uitgerekend in de Kerkelijke Staat de Israëlieten altijd gastvrijheid
enn bescherming hadden gevonden."
Dee Mortara-affaire maakt duidelijk dat de gemoederen soms hoog opliepen.
Eenn relatief onschuldige en kleine zaak als die van het jongetje Mortara kon zo opgeblazenn worden tot immense proporties en zelfs een rol gaan spelen in de diplomatiekee verhoudingen tussen staten en - daarmee verbonden - met allerlei complexee identiteitsvormingsprocessen in het negentiende-eeuwse nationalistische
Europa. .

Mobiliseringg van de katholieke opinie
Medee door dit soort achterliggende vijandbeelden kon de Romeinse kwestie uitgroeienn tot een affaire waarbij de katholieken in de meeste West-Europese landen
fell onder vuur kwamen te liggen. Over de Romeinse kwestie werd dan ook heel
watt afgeschreven. In zijn tweedelige studie over de regering van Pius IX schreef
Nuyenss dat "Schrijver dezes heeft meer dan honderd vlugschriften, over de ro-

533 Nuvcns aan Thijm, 16 september 1860. Archief Thijm, K D C , Inventarisnummer 818.
544 Over de antisemitisme theorieën van Blaschke, waarbij het werk van Blaschke tegenover dat van Urs Altermattt gesteld wordt, zie het bcsprekingsartikel van Theo Salemink in Trajecta: Theo Salemink, 'Katholieken
enn antisemitisme. Ambivalente verhouding of structurele verbinding?', in: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenisschiedenis van het katholieke leven in de Nederlanden 9 (2000) 393-402. Salemink verwijst onder andere naa
Blaschkcss Kathoüzismus und Antisemitismus tm Deutschen Kaïserreich (Göttingen 1997).
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meinschee kwestie, zoo voor als tegen, voor zich liggen."56 Van de katholieke publicistenn had Nuyens de meeste bewondering voor de geschriften van Montalembertt en Dupanloup, de bisschop van Orleans en in mindere mate voor die van de
fellee Franse journalist Louis Veuillot (1813-1883).57 Nuyens bleef altijd een sterke
voorkeurr houden voor beide eerstgenoemden: hij hield vast aan zijn oorspronkelijkee liberaal-katholieke uitgangsstelling. Aan Thijm schreef hij, in 1864, "ik wil
niett mij laten medesiepen, door de vooroordeelen van Italiaansche prelaten, die de
vrijheidd haten, omdat in Italië en Frankrijk de tiranny zich vrijheid noemt. Ik ben
Nederlander,, als Nederlander bemin ik de constitutioneele vrijheden; ik zou het
misbruikk ervan haten."58 Nog in 1886, in zijn Geschiedenis van het Nederlandsche
volkvolk van 1815 tot op onze dagen, nam Nuyens Montalembert tegen Veuillot in bescherming.59 9
Maarr hoe liberaal-katholiek Montalembert en Dupanloup ook waren, zij hebbenn zich altijd geweldig ingezet voor de verdediging van de pauselijke zaak. Dat
haddenn zij gemeen met Nuyens. De brochures van Dupanloup en Montalembert
warenn in Nederland zeer bekend en werden ook wel in het Nederlands vertaald.60
Enkelee brochures zijn zelfs in extenso in verschillende afleveringen van De Tijd
afgedrukt.. Liberaal-katholieken waren net zo trouw aan de paus als de integralistischee ultramontanen.
Hoewell de invloed van Montalembert tanende was, zag Nuyens hem nog steeds
"alss de getrouwste uitdrukking der katholieke opinie in die dagen".61 Na het verliess van zijn parlementszetel stopte Montalembert al zijn energie in zijn liberaalkatholiekee blad Le Correspondant. Het was in dit blad dat zijn stukken over de
Romeinsee kwestie verschenen, later ook in brochurevorm uitgegeven.62 Voor
Nuyenss behoren deze artikelen, met de brieven van de bisschop van Orleans, tot
dee werken van "den eersten rang" over de Romeinse kwestie. Montalembert was
eenn vurig verdediger van de tijdelijke macht van de paus. In zijn brochure Pie IX
etet la France en 1849 et en 1859 (Londen 1859) zette hij het laffe gedrag van Napoleonn III in 1859 tegenover de hulp die Frankrijk geboden had in 1849. Montalembertt was een verklaard tegenstander van de caesarististische neigingen van Napoleonn III, hierin week hij af van Veuillot die aanvankelijk nog wel bewondering
voorr deze sterke man had. Montalembert schilderde Napoleon af als een Pontius
Pilatus,, die zijn handen in onschuld wast. Met zijn welsprekendheid mobiliseerde
Montalembertt alle katholieken van Europa voor de goede zaak van de paus. Zo
zagg Nuyens het althans.63
Niett minder welsprekend was Félix Dupanloup (1802-1878), de bisschop van

566 Nuvens, Geschiedenis der regering van Pius IX, deel 2, 254,
577 Idem.
588 Nuyens aan Thijm, 12 oktober 1864. Archief Thijm (KDC), inv.nr. 818.
599 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk van 1815 tot op onze dagen, deel 4, 49-50.
600 Vergelijk Dupanloup & Montalembert, Het erfgoed van den H. Petrus, of de regten van Pius IX, gehandhaafdhandhaafd tegen de revoluttonnatren (Den Bosch 1860), een vertaling van Dupanloups Protestation uit 1859
enn Montalemberts Pie IX et la France, uitgegeven bij P.N. Verhoeven en verkrijgbaar voor dertig cent.
611 Nuyens, Geschiedenis der regering van Pius IX, deel 2, 92.
622 Vergelijk Tollu, Montalembert, 384-398.
633 Nuyens, Geschiedenis der regering van Pius IX, deel 2, 249.
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Orleans,, die in een reeks van open brieven het onrecht de paus aangedaan aan de
kaakk stelde.64 Dupanloup was vanaf 1849 bisschop van Orleans maar zag toch kans,
zonderr zijn herderlijke taken te verwaarlozen, zich bezig te houden met nationale
enn internationale kwesties. Dupanloup was een scherp polemicus en een geslepen
politicus.. Met zijn gematigde inborst en zijn hooggeplaatste positie binnen de kerk
énn door zijn contacten in regering en parlement kon hij een bemiddelende rol spelen.. Zijn liberaal-katholicisme lag goed in regeringskringen terwijl hij met zijn
rechtlijnigee standpunt inzake de Romeinse kwestie het vertrouwen van Pius had
gewonnen.. Dupanloup reageerde snel en hartstochtelijk op de actualiteit van de
dag.. Naar aanleiding van de brochure Lepape et Ie Congres formuleerde hij binnen
vierentwintigg uur een reactie die korte tijd daarna van de pers rolde.65 Dupanloup
wass niet bij iedereen populair en mogelijk heeft hij zijn hand overspeeld in de voorbereidingg tot het Vaticaans Concilie. In diverse uitlatingen stelde hij dat hij een
voorstanderr was van de notie van de pauselijke onfeilbaarheid (het onderwerp van
zijnn doctoraatsthèse in 1841!) maar dat hij officiële afkondiging ervan op het conciliee inopportuun vond. Vooral de felle, onverzoenlijke en met een scherpe pen begiftigdee Louis Veuillot had grote reserves ten aanzien van Dupanloup "eet esprit
médiocre,, dévoré du besoin de se mêler a tout, de suffire a tout, de tout dominer, de
flatterr tout Ie monde, de plaire a tout Ie monde".66 Louis Veuillots ster was rijzende.. Hij kreeg steeds meer de wind in de zeilen omdat het liberaal-katholicisme,
waarvann Montalembert en Dupanloup de belangrijkste representanten waren,
steedss minder regu was, al helemaal niet bij Pius IX.
Alss politiek commentator deelde Nuyens de kritiek van Montalembert en Dupanloupp op de Franse keizer Napoléon III. O p 4 februari 1859 verscheen de geruchtmakendee anonieme brochure VEmpereur Napoléon III et Vltalie (Parijs
1859),, waarin naar algemeen werd aangenomen de politieke bedoelingen van Napoleonn III met betrekking tot Italië uiteengezet werden.67 Nuyens reageerde onmiddellijkk op de beschuldigingen die in deze Franse brochure geuit werden met
zijnn De regering van Pius IX en hare beschuldigers (Amsterdam 1859). In twee
maandenn tijd had hij zijn uitgebreide pamflet, het telde 183 bladzijden, in elkaar
gezet.. Hij was eraan begonnen in april, maar toen hij op 18 juni de laatste hand eraann legde, was de oorlog reeds uitgebroken.
Italiëë was een speelbal geworden van de internationale politiek. Cavour, vanaf
18522 minister-president van Piemont, zou hier op een slimme wijze op inspelen.hS
Hett Wener Congres had zoveel mogelijk de pre-napoleontische situatie in Italië
hersteld.. Oostenrijk was de meest invloedrijke macht geworden. Italië bestond uit
negenn staten, waarvan Napels, Piemont en de Kerkelijke Staten de belangrijkste
644 Over Dupanloup zie R. Aubert, 'Dupanloup', in: Dictionatre d'histoire et de geographic eccléstasttques
deell 14 (Parijs 1960) 1070-1122. Voor Dupanloups geschriften over de Romeinse kwestie zie aldaar 1079-1080
enn 1097-1099.
655 La brochure 'Lepape et Ie Congres'. Lettre a un catholique, par Mgr l'évêque d'Orléans (Parijs 1859).
666 Veuillot over Dupanloup geciteerd in: Aubert, 'Dupanloup', 1111.
677 Hierover zie Ivan Scott, The Roman question and the powers 1848-1865 (Den Haag 1969) 109-113. Meer
inn het algemeen over Napoleon III en de Italiaanse kwestie zie William E. Echard, Napoleon III and the concertcert of Europe (Baton Rouge/Londen 1983) 92-140.
688 A.J.P. Taylor, The struggle for mastery in Europe 1848-1918 (Londen 1974) 103.
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waren.. Lombardije en Venetië waren geannexeerd door Oostenrijk. Maar de door
Napoleonn losgemaakte revolutionaire en nationale aspiraties waren niet zo eenvoudigg onder controle te houden. De revolutionaire woelingen werden echter
steevastt door Oostenrijk onderdrukt. Dit maakte duidelijk dat de revolutionairen
niett op eigen kracht hun doeleinden konden bereiken. Van belang was vooral de
uitschakelingg van Oostenrijk, iets dat niet bereikt kon worden zonder hulp van
eenn grote mogendheid. Door in 1855 aan geallieerde zijde deel te nemen aan de
Krimoorlogg verzekerde Cavour zich van de steun van Napoleon III.
Inn de Nederlandse publieke opinie hebben waarschijnlijk vooral de radikaal-liberalen,, de orthodox-protestanten en natuurlijk de katholieken zich geroerd: zij
diee een uitgesproken opvatting over de gebeurtenissen hadden.69 De radikaal-liberalee Arnhemsche Courant sprak zich uit voor volkssouvereiniteit en dus voor de
eenwordingg van Italië. Het tijdelijk gezag van de paus zou door de tijdgeest
achterhaaldd zijn: "het beginsel van het Pauselijk gezag is onhoudbaar geworden.
Dee geest des tijds, die voor nieuwe en ruimere begrippen en beginselen nieuwe
vormenn en instellingen eist, heeft het verworpen." Het is in de liberale pers niet
uitzonderlijkk dat parallellen worden getrokken tussen de Italiaanse vrijheidsstrijd
enn die van de Nederlanders in de zestiende eeuw. In de NR C wordt Garibaldi zelfs
vergelekenn met Willem van Oranje.
Bijj protestantse auteurs voegde zich nog een anti-rooms element. Zo schreef Ds.
L.J.. van Rhijn 28 juni 1861 aan Groen van Prinsterer: "Zeker gevoel ik met Guizott dat het vallen van de wereldlijke magt des Pausen een groote ommekeer en
voorr het oogenblik verwarring zal teweegbrengen, maar als Gereformeerde, als
Evangelischh Protestant kan ik toch niet anders dan het vallen van die magt wenschen.. Welk een geestdodend juk heeft sints eeuwen op Italië (...) gedrukt! Welk
mensch,, die menschelijk voelt, kan voor zulk een juk sympathie hebben?" 73 Groen
hadd ook niet veel op met de paus, maar zag het toch breder: "Meent gij niet [zo
schrijftt hij aan H.J. Koenen] dat de strijd tegen Rome slechts een begin, een voorspel,, een incident van den strijd tegen de Christelijke Kerk is? (...) Ik neem het
geenszinss op voor de wereldlijke magt van den Paus, omdat ik die, als Christen,
voorsta,, omdat ik haar nuttigheid voor de R.-C. onbetwistbaar reken; maar omdatt ik een afkeer heb, als Christen, als Protestant, als eerlijk man, van de schandelijkheden,, die bei dem jetzigen Streit plaats hebben."7'
Tekenendd genoeg besteedde van alle kranten De Tijd de meeste aandacht aan de
Romeinsee kwestie.72 Vrijwel dagelijks figureerde de Romeinse kwestie in de ko699 Voor Nederlandse reacties op de Romeinse kwestie zie de onuitgegeven Utrechtse doctoraalscriptie van
B.C.. Hummel, Nederland en de Italiaanse eenheidsbeweging 1858-1861 (z.p. z.j.). Hummel heeft, behalve De
Tijd,Tijd, de Arnhemsche Courant, De Economist, De Gids, de Nederlandsche Spectator en de Nieuwe
Rotterdamschesche Courant doorgenomen. Zie verder M. Nijsten, De Romeinse kwestie in de diplomatieke betrekkingen tussensen Nederlanden Italië en Nederlanden de Heilige Stoel, 1867-1872 (Onuitgegeven doctoraalscriptie Nieuwe
geschiedeniss Katholieke Universiteit Nijmegen 1982) en het populair geschreven boekje van de Dungense pastoorr P.J.L.M. Goulmy, Het ontstaan, de ontwikkeling en de oplossing der Romeinsche kwestie (Hilversum
1929). .
700 Brief van L.J. van Rhijn aan Groen van Prinsterer, 28 juni 1861, opgenomen in: Briefwisseling Groen van
PrinstererPrinsterer deel III, Rijks Geschiedkundige Publicatiën 90 ('s-Gravenhage 1949) 503.
711 Brief Groen aan H.J. Koenen, 21 oktober 1861. In: Briefwisseling Groen van Prinsterer deel III, Rijks Geschiedkundigee Publicatiën 90 ('s-Gravenhage 1949) 505.
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lommenn van deze krant, de positie van de paus stond immers op het spel! Cavour
enn Victor Emanuel worden afgeschilderd als machtspolitici die het alleen om
machtsuitbreidingg van Sardinië te doen is. De plotselinge dood van Cavour in
18611 zou een godsgericht zijn, een straf uit de hemel. Ook Nuyens zag het zo: Cavourr rekende de kroon op zijn werk te zetten, "toen God hem den 6n Junij, na
eenee ongesteldheid van eenige dagen, opriep, om rekenschap te geven van hetgeen
hijj met het arme Italië had gedaan."73
Hoezeerr de katholieken zich verbonden voelden met de Kerkelijke Staat blijkt
ookk uit de herderlijke brieven van de bisschoppen, die met grote regelmaat van de
preekstoell werden voorgelezen.74 Deze brieven kenden een brede verspreiding
onderr Nederlandse katholieken en werden, elk jaar weer, in extenso op de voorpaginaa van De Tijd afgedrukt zodat alle katholieke lezers er kennis van konden
nemen.. Regelmatig werd het thema van de Romeinse kwestie aangeroerd. Zo
schreeff aartsbisschop Zwijsen in 1860 over de "boosaardige zamenzwering tegen
hett gezag van den Heiligen Stoel" die hij in 1861 betitelde als "die listige samenrottingg tegen altaar en troon, die den edelmoedigsten der vorsten van zijne staten
beroofd"" heeft.75 De Haarlemse bisschop F.J. van Vree lijkt het meest krachtig stellingg te hebben genomen.76
Nuyenss stelde zich teweer tegen beschuldigingen als zou in de Kerkelijke Staat
dee inquisitie oppermachtig zijn, het bestuur in handen van de clerus en dat er in
zijnn algemeenheid willekeur zou heersen. Ook zou de financiële toestand zeer ongezondd zijn en sprake zijn van een hoge criminaliteit en slecht onderwijs. Deze
rampzaligee toestand zou de schuld van het Pausdom zijn, dat zelfs de steun van
vreemdee troepen nodig had om in het zadel te blijven. Doel van zijn brochure De
regeringregering van Pius IX en hare beschuldigers was de vooroordelen over de Kerkeli
kee Staat te weerleggen. Volgens Nuyens werkte de paus al sinds Gregorius aan
hervormingenn zoals de instelling van een Staatsconsulta. Met de geconstateerde
ontevredenheidd van 's Pausens onderdanen zou het volgens Nuyens wel meevallen,, dat zou maar om een kleine minderheid gaan.
Inn het debat probeerde Nuyens altijd de toon van de redelijkheid aan te slaan.
Ogenschijnlijkk moeilijk te verdedigen acties van de paus behandelde hij op een
rustige,, bezadigde toon. Zoals bijvoorbeeld in 1859 toen Pius IX de banvloek uitsprakk over Victor Emanuel omdat de politiek van deze Turijnse 'rooverkoning',
diee uiteindelijk zou leiden tot de eenwording van Italië, niet minder dan satanisch
zouu zijn. Voor veel tegenstanders verwees deze pauselijke actie naar de donkere
Middeleeuwen,, toen de paus wel vaker zijn banvloek uitsprak over zijn vorstelijke

722 De Valk heeft op basis van door Peijnenburg gemaakte becijferingen berekend dat vanaf 1859 het aantal
artikelenn in de Tijd over de Romeinse kwestie verviervoudigde. De Valk, 'Van herder tot koning', 20.
733 Nuyens, Geschiedenis der regering van Pius IX, deel 2, 333.
744 O v e r deze herderlijke brieven zie Rogier, Katholieke herleving, 190-209.
755 Rogier, Katholieke herleving, 196.
766 Hierover zie B. Voets, Een man uit één stuk. Levensschets van de Haarlemse bisschop F.J. van Vree (18071861)1861) (Hoorn 1978) 69-71. Over de opvattingen van de bisschoppen van Breda en Roermond zie P.B.A. Melief,, Joannes van Hooydonck. Apostolisch administrator en vicaris van het vicariaat Breda, eerste bisschop van
BredaBreda 1827-1853-1867 (Tilburg 1987) 361-366 en J.M. Gijsen, Joannes Augustinus Paredis (1795-1886) bisschopschop van Roermond en het Limburg van zijn tijd (Assen 1968) 276, 280.
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politiekee tegenvoeters. In een uitgebreide brochure bagatelliseerde Nuyens de betekeniss van deze excommunicatie. De schuld lag niet zozeer bij de paus als bij Victorr Emanuel zelf, die zich door zijn acties willens en wetens buiten de katholieke
kerkk had geplaatst. De excommunicatie was niet meer dan een logische consequentiee hiervan.77
Maarr de invloed van een politiek commentator is beperkt. Ietwat machteloos
volgdee Nuyens aan de zijlijn de verdere ontwikkelingen. In 1860 publiceerde hij
eenn veertig pagina's tellende brochure De paus in 1859. Een woord tot de katholiekenken in Nederland (Amsterdam 1860). Hij vroeg zich daarin af wat de Nederlandse
katholiekenn kunnen doen om de paus te helpen maar kwam niet veel verder dan
veell bidden en een oproep tot het betuigen van aanhankelijkheid, in aansluiting op
initiatievenn van de vereniging Regt voor allen en een Maastrichts comité van aanzienlijken.. De grote vraag van Nuyens en anderen was nu: wat wil Napoleon III?
Voll ongerustheid verwees hij naar een nieuwe Franse brochure, De paus en het
congres,congres, waarin schijnbaar positief over het pausschap geschreven wordt maar
waarinn toch bepleit werd dat de paus zijn tijdelijke macht moest opgeven.
Dee Italiaanse oorlog was voorbij voordat deze goed en wel begonnen was. De
Oostenrijksee legers werden verslagen bij Magenta en Solferino. Napoleon zette
echterr niet door, maar opende vredesonderhandelingen met Oostenrijk. Resultaat
wass de overeenkomst van Villafranca (11 juli 1859). Oostenrijk zegde toe Lombardijee te ontruimen. Cavour was ernstig teleurgesteld en trad af. De opstootjes in
Parma,, Modena, Toscane en de Romagna gaven hem een nieuwe kans. De gebiedenn zouden uiteindelijk bij Piemont gevoegd worden, samen met Lombardije, in
ruill voor Savoie en Nice, welke aan Frankrijk afgestaan werden. Tot slot werd ook
hett Koninkrijk van de Beide Siciliën aan Piemont toegevoegd met behulp van Garibaldii en zijn 1000 roodhemden. Het was toen nog maar een kleine stap naar de
uitroepingg van het koninkrijk Italië, op 17 maart 1861. De Pauselijke Staat werd
teruggebrachtt tot het Erfgoed van St. Petrus, dat dankzij een Franse troepenmacht
tott 1870 in stand bleef.

Contemporainn historicus
Hoee had het allemaal zo ver kunnen komen? Dat is wat Nuyens nu wilde begrijpen.. Nu met de vestiging van het koninkrijk Italië de geschiedenis voorlopig afgeslotenn leek, maakte hij de overstap van politiek commentator naar contemporain
historicus.. De revolutionaire gebeurtenissen van zijn tijd waren immers alleen te
begrijpenn door ze in een historisch perspectief te plaatsen.
Nuyens'' historische activiteit resulteerde in zijn grote werk over de Romeinse
kwestie:: de Geschiedenis der regering van Pius IX, waarvan het eerste deel verscheenn in 1862 en het tweede in 1863, bij zijn vaste uitgever C L . van Langenhuysen.. Het eerste deel behandelt de periode van 1846 tot 1850, van de troonbestijgingg van Pius IX tot, na het revolutionaire intermezzo in Rome, de terugkeer uit
777

W.J.F. Nuyens, De excommunicatie,

antwoord aan Ds. A, van Toorenenbergen

(Amsterdam 1860).
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dee ballingschap in Gaëta. Uit zijn voorrede van dit deel, die hij schreef op 30 april
1862,, blijkt dat hij van plan was in het tweede deel de periode tussen 1850 en 1860
tee behandelen ("Van de onderdrukking der romeinsche revolutie tot aan de overweldigingg der Marken"). Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen zou hij nog
eenn derde deel schrijven, waarin dan de gebeurtenissen vanaf 1860 behandeld zoudenn worden. Toen in de loop van 1862 bleek dat de meeste Europese staten het
nieuwee Italië erkenden, zeer tegen de zin van Nuyens uiteraard, leek hem dit een
logischh eindpunt voor het tweede deel, dat in 1863 verscheen. Erkenning van Italiëë was weliswaar erkenning van een rechtsverkrachting maar die was nu eenmaal
gebeurdd en, of hij wilde of niet, Nuyens kon hier niet omheen. Nuyens verbond
zichh tegenover zijn uitgever Thijm nog een derde deel te schrijven, na het overlijdenn van Pius IX. Nog in 1868 bevestigt hij deze toezegging.7*1 Het derde deel is er
echterr nooit van gekomen. Pius IX overleed pas in 1878. De aandacht van Nuyens
werdd toen door andere zaken in beslag genomen. De Geschiedenis der regering
vanvan Pius IX is een omvangrijk werk. Het eerste deel telt 326 pagina's, het tweede
deell 484 pagina's.
Inn zijn geschiedenis wilde Nuyens partijdig én objectief zijn. De polemiek stond
echterr voorop. De liberalistische tegenstanders van de paus hadden volgens Nuyenss de waarheid verminkt. "Zij willen God uit de maatschappij bannen en den
Christuss ontkennen. Geen wonder dus dat de Stedehouder van Christus en het
Hoofdd eener zigtbare Kerk in hunne oogen onuitstaanbaar is en een afgrijselijk
horshors d'oeuvre in onze verlichte (!) eeuw schijnt te zijn!" De meeste gramschap
goldd in zijn Piusboek het boek van een Nederlandse auteur: de Nederlandse voormaligg Oost-Indisch ambtenaar en amateurgeschiedschrijver D.C. Steyn Parvé
(1812-1888),, die in 1861 zijn tweedelige Geschiedenis van Italië van het jaar 1789
tottot aan de laatste tijden (Amsterdam 1861) publiceerde.79 Ook nu weer kon de polemistt Nuyens niet zonder een 'béte noire'. Nuyens vond dat de Nederlander
Steynn Parvé door een katholieke Nederlander moest worden weerlegd. Nuyens
verweett Steyn Parvé verregaande eenzijdigheid en onnauwkeurigheid om zo "de
zaakk der anarchisten in een gunstig, dat des Pausen en zijner verdedigers in een hatelijkk daglicht kan stellen."s: Nuyens doet Steyn Parvé daarmee onvoldoende
recht.. Ook Steyn had zich uitstekend gedocumenteerd en veel meer gelezen dan
Nuyenss voorgaf (voor een verantwoording zie de voorrede in deel 1 van Steyn
Parvé'ss werk). Steyn had allerhande officiële staatsstukken en brieven van de grotee persoonlijkheden geraadpleegd. Aangezien hij vanaf 1850 in Londen verbleef
hadd hij zich daarbij geconcentreerd op Engelse stukken. Alleen al de Parliamentarytary papers bijvoorbeeld omvatten dertig folianten tekst over Italië, die hij heeft
doorgenomen.. Steyn Parvé zelf zei een tussenstandpunt te hebben ingenomen dat,
naarr hij aannam, "door eiken Nederlander zou worden gekozen": tussen de beide
uiterstenn van dwingelandij (de paus?) en bandeloze vrijheid.
788 Zie brieven van Nuyens aan Thijm 26 oktober 1863 en 21 januari 1868. Archief Thijm (KDC) inv.nr. 818.
799 D . C . Steyn Parvé, Geschiedenis van Italië van het jaar 1789 tot aan de laatste tijden (Amsterdam 1861).
Overr Steyn Parvé zie het Nieuw Nederlandse/? biografisch woordenboek deel 7 (Leiden 1927) 946.
800 Nuyens, Geschiedenis der regering van Pius IX, deel 1, 193. Voor afkeurende verwijzingen naar het werk
vann Steyn Parvé zie verder in deel 1 de volgende pagina's: 99, 106, 109, 148, 165, 196 en 233.
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Maarr ook Nuyens had zich uitstekend gedocumenteerd. Hij had zich verdiept
inn het werk van Italianen als Farini, Ranalli, Gioberti, Balbo, Massimo d'Azzeglio,
Manin,, Batallo, Margottie en Cantu. Van de Fransen noemde hij onder andere
Perrens,, Bastide, Ch. de Mazade, Balleydier, Gaillard, E. de la Tochère, Tornon en
Guizott en katholieke voormannen als Montalembert, Falloux, Dupanloup en
Veuillot.. Nuyens las zowel Italiaans als Frans. Zijn literatuurlijst omvatte overzichtswerkenn als Cantu's Vhistoire des Italiens, dat Nuyens "uitmuntend" vond,a'
alss meer specifiek gedetailleerde werken als Balleydiers omvangrijke Histoire de la
revolutionrevolution de Rome (Brussel 1851) en Gaillards L'expédition de Rome en 1849,
"eenn katholiek, liberaal schrijver, die de geschiedenis der romeinsche revolutie
grondigerr dan misschien eenige andere heeft beschreven"82. Ook de werken van
belangrijkee liberale voormannen die actief bij de romeinse omwenteling waren betrokken,, zoals Farini en Gioberti, heeft hij gelezen. In de traditie van Ranke, Gachardd en Guizot, "grote meesters in het vak der geschiedkunde",83 had hij specialee aandacht voor de officiële staatsstukken, brieven der handelende personen en
minn of meer officiële rapporten (zoals dat van de Franse ambassadeur graaf De
Rayneval).. Veel van deze gewichtige stukken nam hij in extenso op in de bijlagen
bijj zowel deel 1 als deel 2. De teksten van deze documenten zijn veelal ontleend
aann De Tijd, hoewel hij de vertalingen altijd zegt te hebben vergeleken met de oorspronkelijkee tekst.84 De Tijd volgde de actualiteit op de voet en nam veel officiële
stukkenn in vertaling op. Als goed contemporain historicus had Nuyens nauwkeurigg de kranten bestudeerd.
Omgekeerdd werd in de pers veel aandacht besteed aan het onderzoek van Nuyens.. De Tijd berichtte er met enige regelmaat over, zoals bijvoorbeeld op 5 februarii 1863 toen het katholieke dagblad hierover een brief van Nuyens op de voorpaginaa afdrukte."5 Toen Nuyens' boek eenmaal verschenen was, wijdde De Tijd er
eenn lovende bespreking aan en wenste het in de handen van katholieken zowel als
protestanten,, van ieder "die de waarheid wil kennen in de sinds lang hangende romeinschee kwestie".*'' Het laat nogmaals zien welke grote maatschappelijke betekeniss aan de Romeinse kwestie werd toegekend.

Ultramontanisme e
Nuyenss was verbijsterd over de stormwind die Europa tussen 1840 en 1870 geteisterdd had en vooral over de snelheid waarmee de orkaan was langsgetrokken.
Dee Romeinse kwestie had een ingrijpende invloed op beeld en zelfbeeld van de
Nederlandsee katholieken. Niet minder geschokt waren de negentiende-eeuwse

811 Idem, deel 1, 174. De Italiaanse liberaal-katholiek Cesare Cantu had een faam die ver over de Italiaanse
landsgrenzenn heenreikte. Hij was één van die 'nationale' geschiedschrijvers die zijn volk een geschiedenis gaf.
822 Idem, deel 1,241.
833 Idem, deel 1,318.
844 Idem, deel 1,484.
855 De Tijd. Noord-Hollandsche
courant donderdag 5 februari 1863.
866 De Tijd. Noord-Hollandsche
courant donderdag 5 november 1863.

166 6

KatholiekeKatholieke identiteit en historisch bewustzijn

katholiekenn door de ontwikkelingen in Duitsland, waar zich een ware Kulturkampfkampf aan het voltrekken was. De Duitse kanselier Bismarck voerde een onverzoenlijkee politiek ten opzichte van de katholieken, die onder andere leidde tot uitwijzingg van diverse religieuze congregaties, de jezuïeten voorop. Heel wat religieuzenn uit Pruisen kwamen hier in Nederland asiel zoeken. De Kulturkampf, in
samenhangg met de verbijstering over het lot van de paus, die als 'gevangene van
hett Vaticaan' zou eindigen, leidde tot een voordien ongekend saamhorigheidsbesef.877 Mede dankzij de teloorgang van de Kerkelijke Staat kende Pius IX een ongekendee populariteit: de Romeinse kwestie mobiliseerde de katholieken achter het
banierr van de paus. In die zin bevorderde zij de cohesie onder de katholieke bevolkingsgroepp en had aldus een gunstige invloed op de emancipatie van een
achtergesteldee groep. Nuyens zag dit heel scherp toen hij in zijn Geschiedenis van
hethet Nederlandsche volk, sedert 1815 constateerde dat door schouder aan schouder
tee staan in de Romeinse kwestie de katholieken als politieke persoonlijkheid op
hett toneel traden.™ Over de Kulturkampf schreei Nuyens dat hij de katholieken
hadd opgewekt uit een "dommeling". "De strijd, vooral sinds 1859 gevoerd, de
CulturkampfmCulturkampfm Duitschland hebben getoond dat een nieuw en krachtig lev
openbaartt onder het Katholieke volk van Europa.""4 Tragisch voor Nuyens was
datt de interne cohesie van de katholieke bevolkingsgroep versterkt werd door een
aanscherpingg van de katholieke ideologie, maar dat deze aanscherping in Roomse,
anti-liberalee zin tegelijkertijd leidde tot een in de ban doen van het liberaal-katholicisme.. Voor Nuyens was het een traumatische ervaring.K
Dee Romeinse kwestie maakte een breuk met het liberaal-katholicisme onvermijdelijk.. Een nieuw radicalisme, dat de naam ultramontanisme kreeg, begon in
dee kerk de nieuwe overheersende stroming te worden. De term ultramontanisme
verwijstt naar een nieuwe en centralere positie van het pausschap, een nieuwe
oriënteringg op die machtige vorst van 'over de bergen' (de letterlijke vertaling van
dee term). Het was met name Pius IX die met zijn persoonlijk charisma inhoud zou
gevenn aan het nieuwe geestelijke leiderschap van de paus.sl Met zijn vroomheid en
eenvoudd was hij de grote stimulator achter de grote nieuwe volksdevoties, zoals
diee rondom de verering van het Heilig Hart en de cultus rondom de Maagd Maria,, over wie hij het dogma van de onbevlekte ontvangenis afkondigde. Het proces
vann ultramontanisering was ook een proces van centralisering en een radicaliseringg in conservatieve zin. In de in 1864 verschenen encycliek Quanta Cura en de
daarmeee samenhangende Syllabus Errorum werd het liberalisme verworpen als
éénn van de grote dwalingen van de moderne tijd. In Frankrijk vond dit agressieve

877 Over de Kulturkampf als mobiliserende factor voor de Nederlandse katholieken zie Pieter de Coninck,
EenEen les uit Pruisen. Nederland en de Kulturkampf, 1870-1880 (Leiden 1998) 308, die daarbij verwijst naar studiess van Gerard Brom en Monique Nijsten.
888 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, sedert 1815, deel 4, 202. Zie ook Nuyens, 'Waaraan is
dee verhouding tusschen liberalen en katholieken, zoals die thans (1885) is, toe te schrijven?', 194.
899 W.J.F. Nuyens, 'Van 1840 tot 1878', in: Onze Wachter (1879) deel I, 278-321, aldaar over de Kulturkampf
303-304. .
900 Vergelijk J. Ramakers en H. Righart, ' H e t katholicisme', in: P. Luykx en N . Bootsma (redactie), De laatsteste tijd. Geschiedschrijving over Nederland in de twintigste eeuw (Utrecht 1987) 99-134, aldaar 103.
911 Vergelijk Owen Chadwick, A history of the popes 1830-1914 (Oxford 1998) 112-113.
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ultramontanismee zijn belangrijkste woordvoerder in Louis Veuillot. Veuillot was
eenn groot voorstander van de opperheerschappij van de paus, en hij was dan ook
éénn van diegenen die de pauselijke onfeilbaarheid verdedigde, die uiteindelijk zou
wordenn afgekondigd op het Vaticaans Concilie van 1869-70. Het waren vooral enkelee Duitse katholieken, leken zowel als bisschoppen, die verzet aantekenden. Zo
zagg bijvoorbeeld kerkhistoricus Ignaz von Döllinger (1799-1890) de groeiende
machtt van de paus met lede ogen aan. Hij zag het als een vorm van ultramontaansee gewetensdwang. Toen hij zich niet bij de concilie uitspraak wilde neerleggen,
werdd hij geëxcommuniceerd uit de katholieke kerk.
Alss gevolg van de Romeinse kwestie kreeg de term 'ultramontanisme' een nieuwee betekenis. Aan het begin van de negentiende eeuw was de term nog niet zo politiekk beladen. In een boekje uit 1858 legde Nuyens omstandig uit wat volgens
hemm onder de term 'ultramontanismus' verstaan moest worden.92 De brochure is
eenn gefingeerde briefwisseling met een oude studievriend die inmiddels predikant
wass geworden. Deze vriend kon zich ermee verzoenen dat Nuyens katholiek was,
maarr dat hij zich daarenboven Ultramontaan durfde noemen stelde de vriendschapp op de proef. Voor protestanten stond ultramontanisme voor de felle en onverdraagzamee stroming in de Katholieke Kerk die uit was op vernietiging van de
godsdienstvrijheid.933 De Katholieke Kerk presenteert zich immers als alleenzaligmakendd en onfeilbaar. Nuyens vatte het protestantse standpunt beeldend samen:
"voorr de aan jezuitophobie lijdende Fakkellezers is het eene monsterachtige teelt
vann bijgeloof en dwingelandij, die, even als de babylonische hoer, zetelt op de zevenn heuvelen, - die hare klaauwen uitsteekt naar de kroonen der vorsten, - die als
eenn vampyr zich voedt met de beste en gezondste sappen."94 De schimpnaam
ultramontaann werd door katholieken overgenomen als eretitel. In Nederland was
hett de katholieke publicist J.G. Ie Sage ten Broek, Lamennais' "heraut" in de Lage
Landen,955 die hiermee begon. Eén van zijn tijdschriften tooide hij met de naam De
UltramontaanUltramontaan (het blad verscheen tussen 1826 en 1832).
Nuyenss legde uit dat voor katholieken ultramontanisme alleen betekenis heeft
inn tegenstelling tot gallicanisme, jansenisme en het (verlicht) absolutisme van vorstenn als Lodewijk XIV en Jozef II. Voor katholieken was dit maar al te duidelijk,
inn een berichtje in De Tijd uit 1853 lezen we (als reactie op een protestants stuk):
"Watt beteekent dat woord Ultramontaan (...) hebben wij Gallicanen hier te lan922 W.J.F. Nuyens, Het ultramontanismus. Brieven aan een vriend (Amsterdam 1858). Hervormd predikant
J.P.. Cannegieter schreef een dissertatie over dit onderwerp, waarin ook Nuyens behandeld wordt (48-51; 165).
J.P.. Cannegieter, Het ultramontanisme en de christenen tn Nederland sinds 1853 (Utrecht 1911). In het kader
vann een Nederlandse begripsgeschiedenis (vergelijk P. den Boer, 'Naar een geschiedenis van begrippen in het
Nederlands',, in: S.C. Dik en G.W. Muller (redactie), Het hemd is nader dan de rok. Zes voordrachten over het
eigeneeigene van de Nederlandse cultuur (Assen/Maastricht 1992) 47-60) zou het aanbeveling verdienen ook het
woordd ultramontaan te behandelen (Cannegieter hanteert in plaats van een historische een theologische invalshoek).. Het zou inzicht geven in beeld en zelfbeeld van de Nederlandse katholieken in de tweede helft van
dee negentiende eeuw en in de veranderingen die daarin optraden.
933 Vergelijk Nuyens, Het ultramontanismus, 32-33.
944 Idem, 24.
955 Rogier, Katholieke herleving, 16. Uitgebreider over de relatie Lamennais-Le Sage ten Broek zie het proefschriftt van F.J.J. Vrijmoed, Lamennais avant sa defection et la Néerlande Catholique (Parijs 1930) 297-301. Paterr Gorris, de biograaf van Nuyens, schreef ook een biografie over Le Sage ten Broek: J.G. Le Sage ten Broek
enen de eerste faze van de emancipatie der katholieken (Amsterdam 1947) 2 delen.
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de?? Ons zijn die onderscheidingen niet bekend."96 Het antigallicaanse element
komtt het markantst naar voren in het werk van de "gemankeerde kerkvader'"*7 Félicitéé de Lamennais, die als liberaal-katholiek een strikte scheiding tussen kerk en
staatt voorstond. Zijn ultramontanisme was een verzet tegen de bemoeienis van de
(Franse)) staat met interne kerkelijke aangelegenheden. Het was pas later dat het
begripp zich zou ontwikkelen tot antithese van het liberaal-katholicisme.98 Ultramontanismee was, ook voor Nuyens, niet meer of minder dan eenvoudigweg
trouww zijn aan de paus als middelpunt van de kerk, en derhalve een vanzelfsprekendheidd voor elke katholiek. De paus representeerde de eenheid van de kerk en
wass het bastion tegen de bandeloosheid.99 Het ultramontanisme stond pal tegenoverr rationalisme, ongeloof en revolutie.100
Inn zijn betoog over het ultramontanisme had Nuyens zich onder andere gebaseerdd op het werk van de Franse politieke en religieuze denker Joseph de Maistre
(1753-1821).1011 De Maistre had in 1819 zijn invloedrijke traktaat Du Pape gepubliceerd.. Bij Joseph de Maistre was ultramontanisme vooral antigallicanisme. De
Maistree benadrukte het monarchale karakter van de universele kerk. Bij de paus
lag,, volgens De Maistre, de absolute geestelijke soevereiniteit. In die zin was de
pauss ook onfeilbaar. De vermolmde katholieke kerk moest nieuw leven worden
ingeblazen,, en de paus diende daarbij het voortouw te nemen. Alleen hij kon de
geestt van het gallicanisme doorbreken. De vitaliteit van de christelijke kerk hing
inn feite van hem af.
Dee Romeinse kwestie gaf het begrip ultramontaan een nieuwe betekenisinhoud:
hett werd de term voor de nieuwe offensieve katholieke ideologie waaraan alle katholiekenn zich te conformeren hadden.
Ultramontaann werd voortaan gedefinieerd als tegengesteld aan liberaal-katholiek.. Terwijl Nuyens zichzelf in één adem papo-thorbeckiaan en ultramontaan
noemde,, werd 'liberaal' nu een scheldwoord. 1 " Veuillot liep in deze ontwikkeling
voorop.. In diens voetspoor gingen later felle integralisten, zoals in Nederland de
journalist/priesterr M.A. Thompson (1861-1938), ultramontanisme als de enige
juistee vorm van katholicisme beschouwen. Liberaalgezinde katholieken werden,
desnoodss met terugwerkende kracht, in de ban gedaan. Ookk Nuyens werd in het
rijtjee geschaard van de "zoogenaamde 'gematigde' Katholieken" die hun geest
haddenn laten "benevelen" door "kwaadaardige" en "duivelsche" liberale denkbeelden.. Bijzonder kwalijk werd genoemd dat Nuyens "zich te buiten ging tegen-

Courant maandag 8 augustus 1853.
966 De Tijd. Noord-Hollandsche
977 Rogier, Katholieke herleving, 101.
988 Meer in het bijzonder over het ultramontanisme in België, waaraan Nuyens heel wat pagina's wijdt, zie E.
Lamberts,, De kruistocht tegen het liberalisme. Facetten van het ultramontanisme in België in de 19e eeuw
(Leuvenn 1984). De tegenstelling met het jansenisme noemt Nuyens slechts in het voorbijgaan (11). Uitgebreid
hieroverr zie Jan Roegiers, 'Van Unigenitus (1713) tot Mirarivos (1832): Noord- en Zuidnederlandse katholiekenn tussen jansenisme en ultramontanisme', in: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek levenven in de Nederlanden 1 (1992) 49-66.
999 Nuvens, Het ultramontanismns, 25-26.
1000 Idem, 79.
1011 Idem, 14 en 16. Over Joseph de Maistre zie: Reardon, Liberalism and tradition, 20-42.
1022 Nuyens, Het ultramontanismm,
2.
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overr Veuillot", een man toch "met zoo harmonieusen geest en van zoo allerzuiverstee Roomsche keur".103
Dee denkbeelden van Montalembert c.s. hadden definitief afgedaan. Zo werd het
bijvoorbeeldd gevoeld door Alberdingk Thijm, die aan een katholieke penvriend
schreef:: "Wat ben ik gelukkig met die romeinsche manifestatie! Dat is genoeg om
allee Montalembertisten en would-be-Montalembertjens den mond te stoppen."' 04
Thijmm was nooit een vriend geweest van het liberaal-katholicisme. Aan Nuyens
schreeff hij, op 3 september 1863, dat Montalembert hem was gaan tegenstaan omdatt "hij de noodzakelijkheid der politieke vrijheid tot een beginsel verheft".
Enigszinss triomfalistisch kon Thijm nu schrijven: "Vele vrienden, die Montalembertischee sympathieën hadden verklaren mij nu - met de encycliek in de hand: Tk
beken,, jij bent gerechtvaardigd'".
Liberaal-katholiekenn als Dupanloup probeerden een meer genuanceerde uitleg
aann de syllabus te geven.105 In zijn Geschiedenis van het Nederlandsche Volk betuigdee Nuyens hartelijke instemming met de syllabus maar verzette zich ondertussenn fel tegen het feit dat diverse katholieken de syllabus misbruikten als een
stukk tegen het liberaal-katholicisme. "De Syllabus is zoo weinig begrepen, door
onwetendenn zoo geheel en al zonder eenige kennis veroordeeld en - wat te betreurenn is - door sommige katholieke ijveraars insgelijks zóó opgehemeld als een
wapenn tegen hunne eigene katholieke geloofsgenooten, die, naar hunne meening,
tete liberaal waren"106. Dat ultramontanen het pauselijk stuk gebruikten om het liberaal-katholicismee in de ban te doen kon Nuyens moeilijk verkroppen.
Aann het eind van de jaren zestig publiceerde Nuyens in zijn eigen KatholiekNederlandscheNederlandsche Brochuren-Vereeniging een uitvoerig exposé over zijn politieke
standpuntt na de syllabus: De Katholieken tegenover de staatspartijen in Nederlandland (Haarlem 1869). Het was een oproep tot rust en bezadigdheid. Met lede ogen
zagg Nuyens dat de zaken uit de hand begonnen te lopen, zoals bijvoorbeeld in
Frankrijkk waar beide kampen het goede begeerden maar in de hitte van de strijd
tott "betreurenswaardige stappen [waren] overgegaan". "Laten wij ons vooral niet
medesiepen,, noch naar den geest van bitterheid en uitsluiting des eenen, noch
doorr sommige al te gewaagde stellingen des anderen; beide richtingen bedoelen
hett goede, doch beide hebben, mijns inziens, gefaald door het menschelijk element."107 7
Nuyenss probeerde te redden wat er te redden viel van zijn liberaal-katholieke
opvattingen.. Bezwerend schreef hij in het voorwoord dat hij natuurlijk het liberalismee als politico-religieus stelsel "onvoorwaardelijk veroordeelt". In de rest van
zijnn betoog maakte hij echter een fijnzinnig onderscheid tussen het liberalisme als
wereldbeschouwingg en de praktische liberale politiek ten aanzien van diverse
maatschappelijkee problemen. Terwijl hij het eerste afwees, kon de praktische libe1033 Zie Rome. Tijdschrift, gewijd aan de verdediging der katholieke beginselen 2 (1913) nr. 17, 204. Dit integralistischee tijdschrift werd door Thompson uitgegeven.
1044 De brieven worden geciteerd in Van der Plas, Vader Thijm, 320 en 332.
1055 Over Dupanloups brochure over de Syllabus zie Weill, Histoire du catholicisme liberal, 170-172,
1066 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, sedert 1815, deel IV, 42.
1077 Nuyens, De Katholieken tegenover de Staatspartijen, 70.
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ralee politiek meermalen op zijn instemming rekenen, eenvoudigweg omdat deze
inn het voordeel van de katholieken was (geweest), te beginnen bij de gelijkberechtigingg aan het eind van de achttiende eeuw. Het was zeker niet alleen uit opportunismee dat Nuyens voor een bondgenootschap met de liberalen koos. Net als zijn
leidsmann Montalembert geloofde hij dat het katholicisme het best zou kunnen gedijenn in een liberale atmosfeer. Dat maakte hem echter niet tot een antiklerikale liberaal.. Nuyens stemde in met depolitiek-liberalen, maar niet met het 'politico-religieus-liberalisme'. .
Datt de tegenstellingen waren verhard, had volgens Nuyens vooral te maken met
dee Romeinse kwestie. Door deze kwestie waren de liberalen geleidelijk aan geradicaliseerdd en steeds antiklerikaler geworden. De gehele liberale pers trok
"terstondd partij voor de roovers tegen den beroofde (...) Die Garibaldiverheffing
heeftt het katholiek gevoel diep geschokt."108 De taal zoals die bijvoorbeeld door liberalenn werd gebezigd in de Arnhemmer Courant, wekte verbittering en wantrouwenn onder de katholieken.10S Enkele jaren later was de breuk een feit, zo
schreeff hij Fruin, "de garibaldistische sympathiën van de liberale bladen (...) hebbenn duizenden van ons overgebracht."110 Daarnaast speelde de wet op het lager
onderwijs,, waarin de katholieken ook al tegenover de liberalen stonden. Hijzelf
wass in 1848 en in 1853 papo-thorbeckiaan geweest, zo schreef hij, nu kon hij dit
niett langer meer. Nog weer later begon Nuyens het liberalisme als tussenvorm te
zien,, tussen katholicisme en socialisme: "Het liberalismus is een tusschending, dat
zall uitgewischt worden".111 De echte beginselen stonden tegenover elkaar in katholicismee en socialisme.
Inn brochures van de Katholiek Nederlandsche Brocburen-Vereeniging zou de
kwestiee van het liberaal-katholicisme regelmatig terugkeren, na Nuyens' brochuree De Katholieken tegenover de Staatspartijen meteen al door de pastoor van
Ouderkerkk aan de Amstel CL. Rijp, een productief scribent die ook regelmatig in
DeDe Katholiek publiceerde. In zijn brochure Katholiek en liberaal riep ook Rijp op
tott voorzichtigheid en matiging. Het was niet in het belang van de katholieken dat
dee zaken op de spits werden gedreven, niet naar de eigen bevolkingsgroep maar
ookk niet naar de andere Nederlanders. De beginselen tussen liberaal en katholiek
warenn weliswaar onverenigbaar, beide streven zelfs eikaars "vernietiging" na,
maarr ondertussen moeten de katholieken samen met de liberalen in één staat
samenleven,, daarom moeten wij "toch goede vrienden [zijn] met de liberalen"."2
Nett als Nuyens scheidt ook Rijp de beginselen van praktische politiek, op dit laatstee vlak is samenwerking zeer -wel mogelijk en zelfs in beider belang. Zoals Rijp in
dee laatste bladzijde van zijn brochure concludeerde: "Wel is waar, de liberale beginselenn zijn valsch; doch daar er geen absoluut valsch is, is er zekere goede zijde
tee vinden, zelfs in de liberale beginselen, waarin de katholiek kan medestemmen

1088 Nuyens, De Katholieken tegenover de Staatspartijen, 19.
1099 Nuyens aan Fruin, 3 april 1866,
1100 Nuyens aan Fruin, 10 mei 1868.
1111 Nuyen s aan Fruin, 6 oktober 1868.
1122 C L . Rijp, Katholiek en liberaal. Een toelichtend woord (Haarlem 1869, Katholiek-Nederlandsche
churen-Vereenigingchuren-Vereeniging VI) 6, 2-3.
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enn medewerken tot heil van het vaderland."" 3
Nuyenss probeerde een tussenkoers te varen. Zijn mede-katholieken riep hij op
tott gematigdheid. Zeker nu moest eensgezindheid worden uitgestraald. Daarbij
wildee hij zichzelf best ultramontaan noemen, als daar maar onder verstaan werd
"=roomschgezind"." 44 Met de andere katholieken, liberaal of ultramontaan - dat
maaktee volgens Nuyens niet uit - verzette hij zich tegen de beginselen van het liberalisme.. Maar een samenwerking hoefde dat toch niet in de weg te staan? Het
wass de laatste strohalm die Nuyens restte. Principieel kon het katholicisme dan
well nooit op één lijn komen met het liberalisme. Maar tegen een praktische politiekee samenwerking, die - zo werd hij niet moe te benadrukken - de katholieken
zoo vaak voordeel bracht, kon toch niemand bezwaar hebben?

Eenn nieuwe generatie
Inn politiek opzicht werd in de jaren zestig en zeventig afscheid genomen van een
generatiee liberaal-katholieke kamerleden, mannen als L.D. Storm, H.C.F. Kerstenss en N.R.F. Guljé. Rogier heeft dit later gekarakteriseerd als een "proces van
Verrechtsing"" ' waardoor de liberaal-katholieke kamerleden vervangen werden
doorr meer ultramontaan gezinde katholieken.115 Het onderwijsmandement van de
bisschoppen,, in 1868, bezegelde de definitieve verwijdering tussen liberaal en katholiek. .
Ditt is het gangbare beeld. Maar al vaker is geconstateerd dat bij dit beeld enkele
vraagtekenss zijn te plaatsen.116 In de politiek van de periode 1848-1868 worden
meestall twee hoofdstromen onderscheiden: de liberale en de conservatieve. Nadrukkelijkk zei nog gezegd dat het hier niet ging om twee tegenover elkaar staande
politiekee partijen in onze zin: die bestonden toen nog niet, de politiek ging er veel
informelerr aan toe met veel losser functionerende stromingen waarbinnen de individuelee kamerleden opereerden. Wat betreft de katholieke kamerleden was het
beeldd gemêleerd. De één was meer liberaal gezind, zoals bijvoorbeeld het Bredase
kamerlidd L.D. Storm (1790-1859) die als vriend van Thorbecke in 1848 nog een rol
hadd gespeeld bij de liberale grondwetsherziening. De ander was conservatief gezind,, zoals bijvoorbeeld het Bossche kamerlid J.B. van Son (1804-1875), die in de
jarenn 1845-1848 minister van rooms-katholieke eredienst was geweest en in de jarenn vijftig en zestig de drijvende kracht was achter een conservatieve hergroeperingg in katholieke kring.117 De complicerende factor was de opkomst van het ultra1133 Rijp, Katholiek en liberaal, 32.
1144 Nuyens, De Katholieken tegenover de Staatspartijen, 19,
1155 L J . Rogier & N . de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 ('s-Gravenhage 1953)
174-175.. Uitvoerig over de Tendenzwende zie De Coninck, Een les uit Pruisen, 77-87.
1166 Zie bijvoorbeeld Ron de Jong, 'Conservatieven en katholieken tijdens het kabinet Van Zuylen-Heems25 (1995) 7-26, aldaar met name 8-9.
kerk,, 1866-1868','m:Jaarboek van het Katholiek Documentatiecentrum
1177 Over Storm en Van Son zie twee recente biografische schetsen: A.F. Manning, 'Mr. L.D. Storm, katholiekk en overtuigd liberaal', in: A.F. Manning, Mensen en situaties. Scènes uit het katholiek leven in de negentiendetiende en twintigste eeuw (Baarn 1990) 60-88 en J. van Miert, 'Conservatisme onder katholieken in een biografischh perspectief: Mr. J.B. van Son (1804-1875)', in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis
derder Nederlanden 104 (1989) 393-413. Manning heeft ooit beweerd dat in de negentiende eeuw alle Nederland-
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montanisme.. Sommige auteurs hebben de neiging om deze stroming weg te zetten
alss ouderwets en conservatief. Dit is niet in alle opzichten correct. Door hun gebruikk van nieuwe communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld de krant, wisten de
ultramontanen,, veel meer dan hun voorgangers, steeds bredere segmenten van het
katholiekee kiesvolk aan zich te binden. Meer in ieder geval dan de generaties katholiekee kamerleden vóór hen, die functioneerden in een tijd toen de politiek nog
voorall een gezelschapsspel was van enkele hoge notabele heren. In dat opzicht
wass er geen verschil geweest tussen Storm en Van Son: de een was griffier van de
rechtbank,, de ander advocaat en officier van justitie. De nieuwe ultramontane politicii maakten deel uit van een veel bredere omslag in de politieke cultuur van die
tijdd waarin charismatisch leiderschap en de vorming van politieke partijen de
voornaamstee exponenten vormen. Het was een verandering in politieke stijl.118
Achterr de schermen blies Nuyens zijn partij mee. De nationale politiek had toen
nogg een duidelijk regionale component. In het vigerende districtenstelsel was het
voorr katholieken vaak onmogelijk om een eigen katholieke kandidaat naar voren
tee schuiven en was het altijd weer de vraag of de katholieken de liberale of de conservatievee kandidaat moesten steunen. Nuyens zette zich actief in als lobbyist, zoalss bijvoorbeeld in 1869, toen hij aan Fruin schreef "Ik zit tot over de ooren in de
beidee verkiezingen van Alkmaar en Hoorn".119 In het Westfriese was de ijverige
dorpsartss een geduchte politieke kracht waarmee rekening gehouden diende te
worden.. Als plattelandsarts stond hij in het centrum van de Westfriese samenleving.. In zijn proefschrift over Hoorn rond het midden van de negentiende eeuw
schildertt Jos Leenders het niet onvermakelijke beeld van "de horzel uit Westwoud"" die vanuit zijn woonplaats regelmatig op de meest onverwachte momentenn vergaderingen van de Hoornse liberalen kwam verstoren.120 Het was niet voor
nikss dat Nuyens vaak werd uitgescholden voor 'Jesuïet', "een in leekenkleeren
vermomdd lid der Orde". 121 Daar kwam nog bij dat Nuyens tevens redacteur was
vann een regionale krant, de Nieuwe N'oord-Hollander, een niet te onderschatten
politiekk drukmiddel.122 Van de Nieuwe Noord-Hollander is helaas vrijwel niets bewaardd gebleven in archieven of anderszins. Nuyens' rol in deze krant, en de politiekee rol van deze krant in het algemeen, is daarom moeilijk meetbaar.
Nuyens'' betrokkenheid en bemoeienissen met de verkiezingen komen uitge-

see katholieken in feite conservatief waren en alleen rond 1848 uit opportunistische overwegingen een kortstondigg bondgenootschap met de liberalen sloten. A.F. Manning, 'Mag men spreken van christen-democraten
inn de vorige eeuw?', in: A.F. Manning, Mensen en situaties. Scènes uit het katholieke leven in de negentiende en
twintigstetwintigste eeuw (Baarn 1990) 267-286, aldaar m.n. 275. Volgens hem was Storm de enige liberaal-katholieke
uitzondering.. O o k voor N u y e n s gold echter dat hij zijn papo-thorbeckiaanse denkbeelden tot het einde toe
trouww bleef.
1188 Over deze veranderende politieke cultuur zie: Henk te Velde, 'Een aparte techniek. Nederlandse politiekee acteurs en de massa na 1870', in: Tijdschrift voor geschiedenis 110 (1997) 198-212 e n l d o d e Haan & Henk
tee Velde, 'Vormen van politiek. Veranderingen van de openbaarheid in Nederland 1848-1900', in: Bijdragen en
mededelingenmededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 111 (1996) 167-200.
1199 Nuyens aan Fruin, 31 mei 1869. Afgedrukt in Janssen, W.J.F. Nuyens en zijn briefwisseling met Robert
Fruin,Fruin, 83.
1200 Jos Leenders, Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken te Hoorn in
hethet midden van de negentiende eeuw (Den Haag 1992) 379.
1211 Holland, 'Persoonlijke herinneringen aan dr Nuijens'.
1222 Vergelijk Görris, Dr. WJ.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd, 179. Zie ook: Leenders, Benauwdenauwde verdraagzaamheid,
hachelijk fatsoen, 377.
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breidd aan bod in zijn briefwisselingen met Robert Fruin en met Herman Schaepman.. Daarbij sprak hij Fruin aan als "een der talentvolste woordvoerders der liberalee partij hier te lande" en noemde zichzelf "door sympathiën een thorbeckiaan
enn van overtuiging een katholiek liberaal (geen liberaal katholiek)".1'3 Eind jaren
zestigg bereikten Nuyens' bemoeienissen een hoogtepunt. Het zijn ook de jaren
datt hij er serieus over dacht om zélf kamerlid te worden. Nuyens' eigen politieke
ambitiess worden slechts zeer in de marge behandeld in Görris' biografie over
Nuyens.1244 Het punt was niet zonder gevoeligheden. Het was één van de gefrustreerdee ambities van Nuyens die in de latere Nuyenshistoriografie bewust
vergetenn werd. André Nuyens wilde, of liever kon niet verzwijgen - daarvoor
werdd hem de vraag teveel gesteld - dat Nuyens "een tijd lang de hoop [heeft] gekoesterdd eenmaal een zetel op het Binnenhof in te nemen". Enigszins cryptisch
schrijftt hij vervolgens "Maar toen geheel bijzondere omstandigheden hem dit niet
toestonden,, zonder dierbare plichten op te offeren, heeft hij zonder wrok of wrevell dit denkbeeld laten varen."125 Wat die "bijzondere omstandigheden" waren laat
Andréé Nuyens wijselijk onvermeld. Nuyens had namelijk wel degelijk een serieuzee gooi naar het kamerlidmaatschap gedaan maar deze was op een mislukking uitgelopen.. Aan Fruin schreef Nuyens dat in 1871 zijn kandidatuur in het BrabantsLimburgsee kiesdistrict Boxmeer "ernstig op 't tapijt [was] geweest", maar dat hij
ditt "natuurlijkerwijze niet [kón] aannemen".126 Zo 'natuurlijkerwijze' was het
echterr niet. Boxmeer was een zekere post voor de katholieken van 's-Hertogenbosch.. Nuyens' kandidatuur werd ondersteund door de invloedrijke president
vann het seminarie van Warmond. Maar politiek was de situatie beladen. Nog maar
eenn paar jaar daarvoor had de Heiligerlee-herdenking gezorgd voor een verhardingg van de tegenstelling tussen liberaal en katholiek. Dit was precies de reden geweestt dat Nuyens in 1869 de kandidatuur voor Leopold Haf f mans (1826-1896)
hadd gesteund, als ultramontaan tegenwicht tegen de andere richtingen in de tweedee kamer.127 Deze Haffmans was een machtig man in Limburg, kantonrechter te
Venlo,, lid van de Provinciale Staten en hoofdredacteur van het Venloosch Weekblad.blad.1212** In 1871 zou Nuyens zelf, op voorstel van Haffmans, kandidaat staan.
Doorr Schaepman liet hij zich uitgebreid voorrekenen wat een overstap naar de
Tweedee Kamer in financiële zin zou betekenen.1211 Samen met de financiële vergoedingenn voor zijn journalistieke activiteiten zou het mogelijk hebben kunnen lukken.. Het idee zou al snel getorpedeerd worden. In politiek opzicht werd hem de
voett dwars gezet. Schaepman weet het aan politieke machinaties. In een brief
waarschuwdee hij Nuyens: "Is Haffmans betrouwbaar? Amice, denk aan 't Lim1233 Nuyens aan Fruin, 3 april 1866. Afgedrukt in Janssen, W.J.F. Nuyens en zijn briefwisseling met Robert
Fruin,Fruin, 50.
1244 Görris, Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in bet licht van zijn tijd, 254-255.
1255 Nuyens, 'Dr. W.J.F. Nuyens. Een karakter- en levensschets', 173.
1266 Nuyens aan Fruin, 24 oktober 1871, afgedrukt in Janssen, W.J.F. Nuyens en zijn briefwisseling met Robertbert Fruin, 91-92
1277 Nuyens, De katholieken tegenover de staatspartijen, 30-31.
1288 Over Haffmans en de verkiezingen van 1869 en 1871 zie: S.H.H, van der Hoek & J.M.W.C. Schatorjé,
' H e tt Venloosch Weekblad en de verkiezingen v o o r d e Tweede Kamer, met name in 1869 en 1871', in: De Maasgouw;gouw; tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde 104 (1985) 58-81.
1299 Schaepman aan Nuyens, 28 februari 1871.
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burgerr bloed" en, nadat de kandidatuur getorpedeerd was: "Mij spijt het, dat Mr.
Haffmanss zoo lichtzinnig met U gespeeld heeft."130
Haffmanss was één van die moderne politici die in de Kamer met quasi koddige
speechess ook het populaire sentiment wist te bespelen. Als hoofdredacteur van het
VenlooschVenloosch weekblad had hij de controle over een nieuw en machtig communica
middell dat hij nadrukkelijk voor zijn politieke doeleinden inzette. In diezelfde tijd
warenn er ook in politiek-organisatorisch opzicht vernieuwingen, zoals in 1870 de
oprichtingg van de kiesvereniging 'Noord-Brabant'. Het duurde niet lang, of, in de
woordenn van Nuyens, "zij was in de geheele Provincie meester van de verkiezingenn voor de Staten-GeneraaPV31 De katholieken gingen zich aaneensluiten, vanuit
dee nieuwe ultramontaanse ideologie straalden zij een geestdriftig zelfvertrouwen
uit,, waarvan de liberaal-katholieken oude stijl het voornaamste slachtoffer zouden
zijn.. De kiesvereniging Noord-Brabant wilde Brabant zuiveren van de nog resterendee liberaal-katholieken. Bij dit alles dienen wij ons te beseffen dat Nuyens niet
zomaarr een neutrale, katholieke celebriteit was. Zijn politieke voorkeuren waren
uiterstt controversieel. Zoals Schaepman aan Nuyens schreef "Men zegt, dat Gij ietwatt liberalisme in U hebt (...) Gij zijt geen liberaal; maar Gij zegt soms dingen die
err op gelijken."132 Het resultaat: "Gij hebt evenveel vijanden als ik, vinnige, hatelijkee vijanden." In dat licht bezien kon de Boxmeerse kandidatuur van de politiek
zozeerr geprofileerde Nuyens niet anders dan een politieke machinatie zijn. Vanaf
hett begin was Nuyens kansloos. De ogenschijnlijk reële mogelijkheid op het kamerlidmaatschapp leefde waarschijnlijk alleen in Nuyens' eigen geest.
Nuyenss kon er begrip voor opbrengen dat vele katholieken zich van het liberalismee afkeerden omdat de tegenstanders van de paus zich 'Liberalen' noemden.133
Maarr zelf bleef hij trouw aan zijn papo-thorbeckiaanse denkbeelden. Hij kon en
wildee niet vergeten dat juist dankzij het bondgenootschap met de liberalen de gelijkberechtigingg tot stand was gekomen.
Nuyenss zag het als een generatieconflict. Hij was één van die oude liberaal-katholiekenn die gevormd was door de liberale jaren rondom de grondwetsherzieningg van 1848. Het was zijn stelling dat de politieke denkbeelden van zijn generatie,, "vijftigers" nu, waren toe te schrijven aan de sfeer waarin deze generatie was
opgegroeid.. In tegenstelling tot de nieuwe generatie ultramontane katholieken
hadd hij de Aprilbeweging nog mee gemaakt. Dat is de achtergrond van enkele uitgebreidee verdedigingsgeschriften uit de jaren zeventig, waarin hij een archeologischee verkenning gaf van de historische achtergronden van zijn politieke stellingnamee tot dan toe. Zijn herinneringen moesten zijn keuze voor het liberaal-katholicismee rechtvaardigen. Naar mate Nuyens ouder werd zocht hij steeds vaker zijn
toevluchtt tot persoonlijke herinneringen uit zijn jeugd. Meestal gebeurde dit in de
margee van een of ander historisch artikel of boekwerk. Het meest uitgesproken

1300 Schaepman aan Nuyens, 28 februari 1871 en 29 maart 1871.
1311 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, sedert 1815, deel IV, 216-217. Vergelijk J.H.J.M. Witlox,, De staatkundige emancipatie van Nederlands katholieken 1848-1870 (Bussum 1969) 398-402.
1322 Schaepman aan Nuyens, 28 februari 1871.
1333 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, van 1815 tot op onze dagen, deel vier, 49-50. Over de
invloedd van de Romeinse kwestie zie ook idem, 202-206.
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wass Nuyens in een reeks van publicaties rond het jaar 1878, onder andere in zijn
artikell 'Herinneringen aan de April-Beweging'.134 Een kleine tien jaar later verscheenn zijn Geschiedenis, sedert 1815. Ongeveer in dezelfde tijd, in de jaren
1886/87,, ging Nuyens ook privé-aantekeningen maken over zijn leven en werken.
Helaass zijn deze, volgens zijn jongere broer André Nuyens "vrij uitgebreide reeks
aanteekeningen"" zeer waarschijnlijk verloren gegaan. Ik heb ze in ieder geval niet
kunnenn traceren. Het belang van deze aantekeningen blijkt er alleen al uit dat Andréé Nuyens ze "zijne auto-biographie" noemt.135 André Nuyens citeert er uitgebreidd uit in de karakter- en levensschets die hij aan zijn broer wijdde na diens
overlijden.. Via een andere zoon van de geneesheer-geschiedschrijver kreeg ook
G.C.W.. Görris inzage in de papieren, die hij betitelt als Nuyens' Livre de Souvenirs.nirs. Ook Görris citeert er een aantal keren uit.'36 Nuyens' Livre de souvenirs
vormtt in feite een tweeluik met zijn Geschiedenis van het Nederlandsche volk, sedertdert 1815. In het ene geval stond de persoonlijke herinnering voorop, waarin de
algemenee geschiedenis werd ingepast. In het andere geval stond de geschiedenis
opp de voorgrond, waarbij Nuyens het niet kon laten om regelmatig persoonlijke
herinneringenn op te roepen. Dit mijmeren over zichzelf en over zijn jeugd werd
eenn zo veel voorkomende verschijning in Nuyens' werk, dat het hem een reprimandee opleverde van Schaepman, die al in 1871 Nuyens waarschuwde "dat Gij
veell over U zelven spreekt (...) Gij moet U hierin in 't openbaar temperen".'37 In
dee periode die Nuyens in zijn Geschiedenis, sedert 1815 beschreef was voor hem
hett algemene nauwelijks van het persoonlijke te scheiden. Zijn twee omvangrijkstee gedenkschriften waren een soort van Siamese tweeling. Het één riep het anderee op en vice versa. Ze moesten rechtvaardigen hoe hij geworden was die hij was.
Pass in het licht van zijn jeugdherinneringen zou de Aprilbeweging, en daarmee
ookk zijn eigen politieke stellingname sindsdien, "eerst recht begrijpelijk" worden.1388 Zijn herinneringen hadden een politieke bedoeling.
Datt er inmiddels veel was veranderd blijkt uit het feit dat Nuyens zich bijna
moestt verontschuldigen voor zijn liberale standpunten. Of, zoals hij het in de
'Herinneringenn aan de April-Beweging' formuleerde:
"Inn latere jaren zijn ettelijke Katholieken, die een weerzin bleven koesteren tegen alles wat
zweemdee naar coalitie met de volgelingen van Groen van Prinsterer, tegen alle stemmen,
diee bij verkiezingen werden uitgebracht van Katholieke zijde op ... vroegere April-bewegers;; - zij zijn uitgekreten als "liberaal-Katholiek of Katholieken 'met liberale neigingen!'
Waree het niet billijker geweest; had het niet meer doorzicht getoond; ware het geen bewijs
geweestt van kennis met vroegere gebeurtenissen in ons land, zoo men dien weerzin haddenn willen begrijpen als gevolg van den tegenzin van zeer velen onder ons tegen de mannenn van April 1853?"m

1344
147. .
1355
1366
1377
1388
1399

WJ.F. Nuyens, 'Herinneringen aan de April-Beweging van 1853', in: Onze Wachter (1878) deel 1, 98A. Nuyens, 'Dr. W.J.F. Nuyens. Een karakter- en levensschets', 46.
Görris, Dr, W.J.F, Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd, 25, 27, 34, 158, 233, 246, 253 en 260.
Schaepman aan Nuyens, 28 februari 1871,
Nuyens, 'Herinneringen aan de April-Beweging', 99.
Nuyens, 'Herinneringen aan de April-Beweging', 125.
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Tekenendd voor de defensieve positie waarin Nuyens zich bevond, is dat hij begon
mett omstandig te beargumenteren dat hij de "liberale begrippen" vanzelfsprekend
afwees.. Hij trok alleen op met de liberalen, zo formuleert hij met nadruk.140 Maar
watt naar zijn mening in katholieke kring vergeten was, is dat de katholieken hun
emancipatiee aan de liberalen te danken hadden. Dit was één van de gunstige gevolgenn geweest van de Franse Revolutie, zo schreef hij in een opstel uit 1880 over 'De
emancipatiee der Katholieken in Nederland op het eind der XVIIIde eeuw'. "Wat
(...)) den Katholieken Nederlanders, die zich thans, en terecht, stellen als tegenstanderss der Revolutie en als tegenstanders van het politico-religieus stelsel, dat men
gewoonn is Liberalisme te noemen, minder helder voor den geest schijnt te staan, is:
datt de Revolutie van 1789, of liever de terugstoot daarvan op ons land, oorzaak
hunnerr emancipatie is geweest."141 De katholieken "hadden de pleidooien der
Franschee toongevers van Europa voor algemeene verdraagzaamheid, voor gelijkstellingg der leden van alle kerkgenootschappen, als burgers van denzelfden Staat,
gelezen:: zij wenschten die evenzeer in Nederland in praktijk te zien gebracht, als
dee bewonderaars van Voltaire dit begeerden voor de Protestanten in Frankrijk."142
Of,, zoals hij het in zijn Algemeenen geschiedenis des Nederlandschen Volks zou
formuleren:: "Voor den katholieken Nederlander is de emancipatie zijner geloofsgenootenn in 1798 een van de belangrijkste historische feiten der laatste eeuwen."143
Ditt was de achtergrond van Nuyens' klassieke, veel geciteerde uitspraak: "Wij allen,, met de Tijd vooraan, waren liberaal, zeer liberaal. (...) We hielpen dus de liberalen.. Wij waren Papo-Thorbeckianen."144 Vanuit zijn jeugdherinneringen probeerdee Nuyens zijn keuze voor Thorbecke aanvaardbaar te maken.
Inn 1878 was de herinnering aan het papo-thorbeckiaanse bondgenootschap,
zeerr tot Nuyens' ongenoegen, geschiedenis geworden en naar de achtergrond gedrongen.. Nuyens' artikelen over een ouder bondgenootschap wekten dan ook
grotee irritatie bij Schaepman, zijn mede-redacteur bij Onze Wachter en lid van een
jongeree generatie die in plaats van zich op Frankrijk meer op Duitsland oriënteerde.1455 Herman Schaepman (1844-1903) is, naast Thijm, de andere grote katholieke
figuurr in het leven van Nuyens. In 1871 zouden ze samen het tijdschrift De Wachterter oprichten en op die manier heel wat (redactie-)leed met elkaar delen. Nuyens
wass diep onder de indruk van Schaepmans enorme werkkracht en persoonlijkheid
die,, zo schreef hij in een artikel dat hij in 1888 in het tijdschrift Eigen Haard aan
zijnn vriend wijdde, met zijn redenaarskunst niet alleen de geletterden en de fijn beschaafdenn aansprak maar ook het volk. Iedereen die hem beluistert "wordt mede-

1400 Nuyens, 'Herinneringen aan de April-Beweging', 147.
1411 Nuyens, 'De emancipatie der Katholieken in Nederland op het eind der XVIIIde eeuw', in: Onze Wachterter (1880) 95-142, 173-209, 261-290. Het citaat op 96.
1422 W.J.F. Nuyens, 'De invloed der philosophic van de XVIIIde eeuw op Nederland', in: Onze Wachter
(1879)) deel 2, 179-214, aldaar: 210-211. Over de cruciale Franse periode in Nederland vergelijk J.R de Valk,
'Nederlandsee katholieken in een overgangstijdperk: omslag en terugslag in de jaren 1780-1830', in: BMGN 112
(1997)487-501. .
1433 Nuyens, Algemeenen geschiedenis des Nederlandschen Volks, deel XIX, 124.
1444 N u y e n s , ' H e r i n n e r i n g e n aan de April-Beweging', 110-111.
1455 Aan Nuyens schreef hij "germaniseerend" te zijn. Later zou Schaepman in een interview met Elseviers
MaandschriftMaandschrift verklaren: "ik ben heimisch in Duitschland, ik ben een Germaan". Geciteerd in Witlox, Scha
manman als staatsman, deel 1, 32.
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gesleeptt door zijne taal, door zijne poëzie, het [volk] wordt beheerscht door dat
gevoell van kracht, hetwelk het instinctmatig gevoelt, dat in dien boezem huist."l4l>
Maarr in politiek opzicht waren ze het lang niet altijd eens. Schaepman en Nuyens
warenn twee uitgesproken en onstuimige persoonlijkheden, die voor elkaar geen
bladd voor de mond namen.
Nuyenss was geboren in 1823, Schaepman in 1844. Schaepmans denkkader werd
gevormdd door de Romeinse kwestie, die hem in ultramontaanse zin partij voor de
pauss deed kiezen. Het liefst had Schaepman Nuyens' stukken maar niet geplaatst
gezien.. Dat wil niet zeggen dat Schaepman geen belangstelling had voor de Fransee denkers waardoor Nuyens zo beïnvloed was. In Onze Wachter schreef Schaepmann bijvoorbeeld een artikel over Joseph de Maistre, waarin hij vooral diens "frisschenn moed" en machtige taal bewonderde. Voor Schaepman was het een denker
enn ziener in één, die hem op bepaalde momenten zelfs aan Augustinus' De civitatete dei deed denken, overgeplant naar de negentiende eeuw, waarbij de revolutie bij
Dee Maistre het "booze beginsel" vertegenwoordigde en de paus, vanzelfsprekend,
"dee redding, de verlossing".147 Schaepman had een grote bewondering voor strijdvaardige,, 'mannelijke' persoonlijkheden met een wilskrachtige hartslag en een onafhankelijkee daadkracht. Dergelijke persoonlijkheden inspireerden hem zeer.
"Voorr den Ultramontaan onzer dagen, verhit of vermoeid van den strijd, is niets
zoo heilzaam, zoo verfrisschend en zoo versterkend als een geestesbad in de werkenn van Joseph de Maistre."148 Diezelfde door hem bewonderde warmbloedige
daadkrachtt herkende hij opmerkelijk genoeg ook in Nuyens' liberaal-katholieke
heldd Charles de Montalembert, al was hij het in politieke zin totaal oneens met de
Fransee politicus. Aan Nuyens kondigde hij een brochure aan: "Ik wil dat karakter
eenss voluit teekenen. Dan zal men zien, wat het doctrinair liberalisme verwoest.
Jammer,, jammer, de ruine van dezen held. Men wordt moedeloos als men het mislukkenn van zooveel adel ziet." 1 " Het zou bij een uitvoerig artikel blijven voor De
Wachter,Wachter, dat overigens alleen over Montalemberts jeugdjaren ging.150 Schaepman
beschreeff Montalembert als een warme, 'vulkanische' persoonlijkheid en een
groott redenaar bovendien. Zijn enige karakterzwakte was zijn ijdelheid en natuurlijkk het feit dat hij 'dwaalde' in sommige cruciale geloofskwesties, zoals bijvoorbeeldd de onfeilbaarheidverklaring van de paus. Montalembert was "een
zonderlingg mengsel van grootheid en zwakheid bovenal (...) in de dwaling een nederig,, gehoorzaam kind, in de waarheid een half weerbarstige geloovige".151 Montalembertss geloofsijver was voor Schaepman boven alle twijfel verheven.152 Zijn
kinderlijkee trouw aan zijn kerk bleek uit "zijn gehoorzaamheid aan de practische
voorschriftenn der Kerk", tot uiting komend in bijvoorbeeld een trouwe kerkgang.
Maarr zijn denkbeelden wist deze "dweper, idealist, utopist, dwalende, wat hij ook
1466 W.J.F. Nuyens, 'Herman Johan Aloysius Maria Schaepman', in: Eigen Haard (1888) 449-452, aldaar 451.
1477 H.J.A.M. Schaepman, 'Joseph de Maistre', in: Onze Wachter (1875) deel 1, 61-93, aldaar 80.
1488 Idem, 96.
1499 Brief Schaepman aan Nuyens, geciteerd in J. Witlox, Schaepman ah staatsman (Amsterdam 1960) deel I,
44-45. .
1500 H. Schaepman, 'De jeugd van Charles de Montalembert', in: De Wachter 3 (1873) deel 2, 322-380.
1511 Idem, 326.
1522 Idem, 362.
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mogee zijn" uiteindelijk niet binnen de grenzen te houden van de door hem verschuldigdee gehoorzaamheid aan de boven hem gestelde overheid, met name de
paus.. Wat begonnen was als een nobele illusie, die tot een verheerlijking van de
vrijheidd had geleid, was nu, met de veranderende tijdsomstandigheden, in een gevaarlijkee dwaling komen te verkeren. In 1869 schreef hij aan Nuyens: "In het beginn was er geen nobeler illusie dan het katholiek liberalisme, nu wordt het idiotisme."1533 Schaepman was van een andere generatie. Zijn Romeinse jaren hadden
hemm gevormd tot een ultramontaan met grote bewondering voor Pius IX en diens
grotee slippendrager Veuillot. Ook over Veuillot zou Schaepman trouwens een
warmbloedigg essay bijdragen aan Onze Wachter, ditmaal onder zijn pseudoniem
E.L.C,, (deze letters verwezen naar de achternaam van zijn moeder).154 Daarin kon
hijj wel enig begrip opbrengen voor de moeite die meer gematigder naturen
-- waarbij hij ongetwijfeld met name mede-redacteur Nuyens in gedachte had mett Veuillot hadden. Immers, in de woorden van Schaepman, in het "schelden en
spotten"" lag de grote kracht van de journalist van L'Univers. Volgens Schaepman
wass Veuillot zelfs "de grootste en krachtigste hater van onzen tijd".155 De liberaalkatholiekenn waren Veuillots belangrijkste kop van Jut, zij konden zijn keiharde
gescheldd tegen de eigen geloofsgenoten niet uitstaan. Nuyens had enige bewonderingg voor Veuillots schitterende stijl en gloeiende geestdrift maar hij vond dat
Veuillotss pen te veel in bittere gal gedoopt was. "Zijne onverzettelijkheid, zijn vinnigee haat tegen ieder parlementair regeringsstelsel, zijne absolutistische beginselen
(...)) de hooge toon, die hij zich in alle kwestiën (...) tegen andere Katholieken van
naam,, talent en invloed aanmatigde, hadden een groote verwijdering tusschen
hemm en vele uitstekende mannen, zoo als Montalembert, Falloux en andere, teweegg gebragt."156 Schaepman prees juist de onmiskenbare helderheid en eenduidigheidd van Veuillots denkbeelden. Van deze machtige persoonlijkheid is in ieder
gevall duidelijk waar hij staat, het is dan ook niet toevallig dat de tegenstanders van
dee kerk hèm als gevaarlijkste en belangrijkste tegenstrever zien. Veuillot was,
kortom,, een karakter naar Schaepmans hart, een "man van beginsel". Hij somde
opp wat hij allemaal in hem waardeerde: "Hij heeft geestdrift en geest, hij is warm,
verheven,, diep, fijn, hij weet gevoel en verstand te vullen met zijn ideeën, hij is
breed,, rijk, krachtig, onbedwingbaar".157 In deze voor de Kerk zo moeilijke tijd de
juistee man op de juiste plek.
Schaepmann was er zeer geïrriteerd over dat Nuyens zo halsstarrig bleef vasthoudenn aan zijn liberaal-katholieke standpunt, zelfs tot in de jaren tachtig toe.158
Bijj de verkiezingen van 1879 durfde Nuyens nog voor te stellen dat de katholiekenn in Hoorn hun stem maar moesten uitbrengen op de liberaal Klaas de Jong, of
opp zijn minst zich van stemming onthouden. Nuyens was, zoals eerder al gezegd,
bevriendd met deze burgemeester van Hoogkarspel. Schaepman vond het idee "dat
1533
1544
1555
1566
1577
1588

Schaepman aan Nuyens, 23 oktober 1869.
E.L.C., 'Louis Veuillot', in: Onze Wachter (1874) deel 2, 299-315.
Idem, 303 en 308.
Nuyens, Het katholicismas, deel 2, 248-249.
Idem, 310.
Schaepman aan Nuyens, 6 maart 1880.
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alss Gij over 1000 stemmen kunt beschikken dan is het voor een 'leider der Roomschen'' wat zonderling, die aan een liberaal in de schoot te geven. "1W Nuyens moest
zichh vervolgens wel van de kandidatuur van De Jong afkeren, die overigens toch
gekozenn werd. Aan De Jong kon hij schrijven: "van alle overwinningen op ons behaald,, betreur ik het minst die te Hoorn."160
Schaepmann wilde er geen misverstand over laten bestaan dat dit liberaal-katholicismee was veroordeeld met de Syllabus Errorum. "Voor mij degradeert de gematigdheidd het katholicisme, daar zij de plooibaarheden der praktijk boven de vastheidd der beginselen stelt."161 Voor Nuyens had het liberaal-katholicisme ook voor
veell goeds gestaan. Hij dacht dan aan mannen als Montalembert en Lacordaire
maarr ook aan het papo-thorbeckianisme waar hijzelf nog een aanhanger van was
geweest.. Dergelijke nuanceringen gingen Schaepman al snel te ver. Schaepman
konn soms bijzonder smalend zijn over het liberaal-katholicisme, tot zelfs in de kolommenn van De Wachter toe. Zo noemde hij de liberaal-katholieken ooit "het
hoogstt ontwikkelde apensoort" dat hij kende.162 Naar aanleiding van een anoniem
artikell in De Gids schilderde hij in Onze Wachter een bijtend portret van de liberaal-katholiek,, waarin hij in een bijzin verwees naar Montalembert, "den dolendenn ridder van een fantastisch moyen-age".163

Verzoening g
Inn 1883 publiceerde Schaepman in Onze Wachter zijn bekende 'Proeve van een
program'.1644 Rogier zag de ("grote") betekenis van De/Onze Wachter later vooral
inn het politieke vlak. Volgens hem voltrok zich in de kolommen van het tijdschrift
eenn politieke hergroepering die uiteindelijk tot een eigen katholieke politieke partijj zou leiden. Volgens Rogier zat de crux in de houding die de katholieken tegenoverr het liberalisme moesten aannemen. De nieuwe synthese ontstond volgens
hemm door wederzijdse bevruchting van ultramontanisme en papo-thorbeckianisme,, verpersoonlijkt in de beide redacteuren.165
Dee proeve van een program werd door Nuyens zeer welwillend besproken in
DeDe Katholiek. Er was veel veranderd. Terwijl Nuyens in de periode ervoor nog
nauwelijkss de zin van (katholieke) partijvorming zag, betuigde hij nu zijn instem1599 Schaepman aan Nuyens, 19 mei 1879.
1600 Görris, Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd, 264. Görris verzwijgt overigens dat N u y enss aanvankelijk wel degelijk op De Jong had willen stemmen.
1611 Schaepman aan Nuyens, 28 juni 1880.
1622 'Corvinia. Il', in: De Wachter! (1873) deel 1, 292. Corvinus was één van Schaepmans pseudoniemen, onderr welke noemer hij fel satirische stukken schreef, waarin hij bepaald niet onder deed voor de bijtende spot
vann een Veuillot.
1633 ' " X . " De lakei van Corvinus', in: Onze Wachter (1874) deel 2, 110-119, aldaar 113. Over het anonieme
artikell dat in De Gids van 1874 verscheen, 'De katholieken in Nederland in 1874' zie: Pieterde Coninck, ' " D e
katholiekenn in Nederland in 1874". Over een geruchtmakend Gz'ifs-artikeP, in: Documentatieblad
voor de
NederlandseNederlandse kerkgeschiedenis na 1800 39 (1993) 1-22.
1644 H . Schaepman, 'Een katholieke partij. Proeve van een program', in: Onze Wachter (1883) deel I, 209306.. Over de betekenis van dit stuk voor de latere katholieke partijvorming zie J.A. Bornewasser, Katholieke
VolkspartijVolkspartij 1945-1980. Band 1. Herkomst en groei (tot 1963) (Nijmegen 1995) 16-20.
1655 Rogier, In vrijheid herboren, 289.
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mingg met een stuk dat precies in die richting koerste. In retrospectief zag hij
Schaepmanss ijveren zelfs als "de logische consequentie van het tijdvak onzer
historiee (1815-1884)".lM Dat beweerde hij althans in zijn recensie, die hij bewust
niett in Onze Wachter had geplaatst omdat het anders "zou beschouwd worden als
geschrevenn onder zijn [Schaepmans] toezicht of gewijzigd naar zijne inzichten."167
InIn werkelijkheid was het stuk geschreven op verzoek van Schaepman zelf, die het
zoo had weten te plooien dat hij van de redactie van De Katholiek zelf een auteur
hadd mogen aandragen.168 In een eerdere brief had Schaepman zijn collega-redacteurr hier al over gepolst. "Kunt Gij niet een stuk schrijven over mijn program en
daarinn b.v. zeggen dat de historische ontwikkeling juist is geschetst?"169 Een paar
dagenn later heette het: "Een recensie in de Katholiek is voor mij in den tegenwoordigee stand der zaak niet zonder belang."170 Zijn brochure was tott dan toe min
off meer doodgezwegen, een bespreking in een toonaangevend blad als De Katholiekliek zou deze relatieve stilte kunnen doorbreken. Uit de briefwisseling Schaepman-Nuyenss wordt duidelijk dat Nuyens' bespreking in De Katholiek volledig
doorr Schaepman was geregisseerd. De latere emancipatiehistorici hebben aan dit
feitt geen aandacht besteed. Voor hen was de oprichting van een eigen katholieke
partijj een logisch eindpunt van de emancipatiestrijd en zij konden zich niet voorstellenn dat Nuyens hier ooit anders over gedacht had. De gehele opbouw van
Nuyens'' artikel werd hem aangereikt door Schaepman in een brief van 9 februari
1884.1711 Voor Nuyens vereiste het nog enige lenigheid. Zijn vroegere steun aan
Thorbeckee verklaarde hij doordat deze een "geduchte tegenstander" van de felle
calvinistenn was geweest. Het was pas later dat bleek "dat er een principieel verschil
bestondd en altoos bestaan had tusschen de liberalen en de Katholieken."172 Nuyens
schreeff dat dit met name naar voren was gekomen in de schoolstrijd.
Maarr hoe welgemeend was zijn bespreking eigenlijk? Zoals gezegd: het stuk was
volledigg ingegeven door Schaepman. In zijn poging tot katholieke partijvorming
stondd Schaepman nog tamelijk alleen. Hij had alle steun nodig, en meende die aan
Nuyenss te kunnen vragen. In het verleden hadden Schaepman en Nuyens heel wat
overr politiek gekibbeld. Maar in die strijd hadden ze ook respect voor elkaar gekregen.. Nuyens vond dat hij het zijn vriend verschuldigd was.
Tegelijkk was Nuyens ook gaan inzien dat het liberaal-katholicisme definitief
passéé was. In de volgende jaargang, de laatste die van het tijdschrift zou verschijnen,, schreef hij er een geresigneerd stuk over, waarin hij de vraag behandelde:
'Waaraann is de verhouding tusschen liberalen en katholieken, gelijk die thans is,
toee te schrijven' (1885). De vraag was hem, zo schreef hij aan het eind van zijn brochure,, door veel liberalen gesteld. Waaraan lag toch de verwijdering tussen beiden?? De liberale theorieën hadden toch lange tijd "eenen machtigen invloed uit1666 W.J.F. Nuyens, 'Proeve van een program door H.J.A.M. Schaepman', in: De Katholiek
229,, aldaar 229.
1677 N u y e n s , 'Proeve van een program', 186.
1688 Brief Schaepman aan Nuyens, 9 februari 1884.
1699 Schaepman aan Nuyens, 30 januari 1884.
1700 Schaepman aan Nuyens, 2 februari 1884.
1711 Schaepman aan Nuyens, 9 februari 1884.
1722 Nuyens, 'Proeve van een program', 222-223.

85 (1884) 185-

!>!> Nuyens' politieke filosofie

181 1

oefenenn o p de meening van een groot aantal Katholieken".' 7 J
D a tt er sprake was van een onherstelbare verwijdering, was N u y e n s nu wel duidelijkk geworden. Als grote oorzaak van de verwijdering noemde N u y e n s nogmaalss de "Romeinsche quaestie", waar dan o o k het overgrote deel van zijn artikel
gewijdd was.174 D e Romeinse kwestie had het ware gelaat van het goddeloze liberalismee getoond.
Dee "Katholieken door geheel Europa, en in Nederland niet het minst, [waren] verontwaardigdd over het geweld, de woordbreuken en de huichelarij, waarmede Plus IX door
Napoleonn III en door Victor Emmanuel was behandeld geworden. Men kan, - zoo men
eenn bepaald punt, gelijk een soort dagteekening wil aangenomen hebben, - van dit oogenblikk af zeggen dat de Katholieken in Nederland niet meer met de Liberalen op staatkundigg terrein denzelfden weg betreden hebben. De Garibaldi-vereering, om in één woord,
eenn politico-religieuse strekking te schetsen, heeft de oogen van de meesten hunner in ons
landd geopend voor de verwantschap tusschen Revolutie en Liberalisme."175
N u y e n s '' ogen waren geopend. Ik denk dat wij deze uitdrukking vrij letterlijk
moetenn nemen. Hij was een tijdlang in de ban geweest van het politieke, staatkundigee liberalisme. Zoals het in een anoniem boekje over De Liberale partij in
Nederland,Nederland, waarin de vraag werd behandeld werd of een katholiek zich bij deze
partijj m o c h t aansluiten, geformuleerd werd: "wij lieten ons d o o r dien sirenenzangg betooveren en verlokken". 176 H e t liberaal-katholicisme paste ook het best bij
dee sfeer van katholieke herleving, zoals N u y e n s die meemaakte in de jaren toen hij
opgroeide.. H e t leek alsof er een nieuwe era was aangebroken, een tweede gouden
periodee van het katholicisme, vergelijkbaar met de Middeleeuwen tien eeuwen
daarvóór.. D o o r zich te oriënteren op die eerste gouden eeuwen zou een nieuwe
revivall mogelijk w o r d e n . Een nieuwe revival gebaseerd op vrijheid en vooruitgang.. Aan het optimisme k w a m een einde met de Romeinse kwestie. D o o r de teloorgangg van de Kerkelijke Staat was het liberaal-katholicisme verleden tijd gew o r d e n .. H e t was niet zozeer dat N u y e n s afstand nam van zijn oude p a p o - t h o r beckiaansee denkbeelden. H e t was veeleer zo dat hij zich verzoende met de verwijderingg die was opgetreden, onder andere vanwege de Romeinse kwestie. D e o m standighedenn maakten dat N u y e n s niet langer liberaal-katholiek k o n zijn. H e t
werdd tijd v o o r een nieuw bondgenootschap.

1733 W.J.F. Nuyens, 'Waaraan is de verhouding tusschen liberalen en katholieken, gelijk die thans (1885) is,
toee te schrijven?', in: Onze Wachter (1885)191-215, aldaar 196.
1744 Nuyens, 'Waaraan is de verhouding tusschen liberalen en katholieken, gelijk die thans (1885) is, toe te
schrijven?',, 215.
1755 Nuyens, 'Waaraan is de verhouding tusschen liberalen en katholieken, gelijk die thans (1885) is, toe te
schrijven?',, 195-196.
1766 De liberale partij in Nederland in baar wezen en beginselen, in haar strekking en doel, als antwoord op
dede vraag: mag een katholiek bij die partij zich aansluiten? Opgedragen aan den Katholieken Kring te 's Bosch
('s-Hertogenboschh 1872) 3.

