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DEELL III
I D E N T I T E I T S P O L I T I E KK O P VIER F R O N T E N :
N U Y E N SS EN D E V O R M I N G VAN EEN
KATHOLIEKEE H I S T O R I S C H E CULTUUR

Ditt derde deel gaat over Nuyens als identiteitspoliticus en dan meer in het bijzonderr over de sleutelrol die de geschiedenis vervulde — in samenhang met de katholiekee religie - in de constructie van een nieuwe Nederlandse identiteit, die ook
voorr katholieken acceptabel was.
Tijdenss de Romeinse kwestie was Nuyens bekend geworden als politiek commentator.. Hij volgde de actuele gebeurtenissen op de voet. Hij werd zo één van de
toonaangevendee katholieke intellectuelen, een opinion leader waarnaar geluisterd
werd.. Nuyens zou echter vooral als historicus zijn invloed doen gelden. Hij was
bijzonderr actief. Zijn repertoire omvatte vele registers: boeken, artikelen, lezingen,, brochures. Dit derde deel gaat over de wijze waarop de identiteitspolitieke
discussiess werden uitgevochten, op het terrein van de beschavingsgeschiedenis
vann Europa, de geschiedenis van de Nederlandse Opstand, de viering van de
historischee gedenkdagen en, tenslotte, op meer algemeen niveau, in de algemeen
culturelee tijdschriften, waarvan Nuyens' tijdschrift De/Onze Wachter een voorbeeldd is. Nuyens' identiteitspolitiek voltrok zich met name op deze vier fronten,
diee even zovele hoofdstukken vormen van dit derde deel.

