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Beschavingsgeschiedenis als apologie

Civilisationn chrétienne
Nuyens'' omvangrijke, tweedelige boekwerk Het katholicismus, in betrekking met
dede beschaving van Europa verscheen in 1856-1857. Het boek was uitgegeven bij
uitgeverijj C L . van Langenhuysen, bij zijn Amsterdamse vriend Alberdingk
Thijm.. Na de dichtbundel De laatste dochter der Hohenstaufen en andere gedichten,ten, had Thijm Nuyens definitief op het spoor van de geschiedenis gezet.
HetHet katholicismus, in betrekking met de beschaving van Europa was een tweedeligg boekwerk dat in drie grote afdelingen uiteenviel. Het eerste deel behandelde
dee weldadige invloed van het christendom op de beschaving van Europa. In de
tweedee afdeling stond de kwestie van de tolerantie en de verdraagzaamheid centraal,, waarbij het protestantisme tegenover het katholicisme werd geplaatst. In de
derdee afdeling, tenslotte, vatte Nuyens de polemiek op met de Franse predikant
Napoléonn Roussel, die in een kort daarvoor in het Nederlands vertaald werk de
zedelijkee beschaving van katholieke en protestantse naties met elkaar vergeleken
had,, zulks in het voordeel van de protestantse naties.
Mett zijn Het katholicismus, in betrekking met de beschaving van Europa zocht
dee katholieke historicus in de dop aansluiting bij een bredere cultuurbeweging in
hett Europese katholicisme, waarbij de betekenis van het christendom voor de
samenlevingg als geheel met name in haar beschavende werking en invloed gezocht
werd.. Dankzij het christendom was de Europese beschaving tot volle wasdom gekomen.. En dankzij deze christelijke, Europese beschaving zou nu ook de katholiekee herleving van de negentiende eeuw tot stand worden gebracht. Het was niet
minderr dan een cultuurstrijd, waarbij de beschavingsgeschiedenis van de katholiekee Middeleeuwen werd geïnstrumentaliseerd om inhoud te geven aan nieuwe politiekee aspiraties. Beschavingsgeschiedenis werd zo tegelijk ook apologetische geschiedenis.. Zoals Jo Tollebeek het ooit niet ten onrechte formuleerde: "Nuyens'
historischee eersteling valt eerder te karakteriseren als mengsel van geschiedtheologiee en op de actualiteit toegespitste polemiek dan als een voorbeeld van praktische
geschiedbeoefening."11 Het was een proeve van identiteitspolitiek.
Nuyens'' grote politieke voorbeeld Montalembert had al laten zien hoe de geschiedenis,, en dan met name de katholieke middeleeuwen, dienst zou kunnen

11 Jo Tollebeek, ' " O m d a t de doden in ons leven". Belgische en Nederlandse katholieke historici en de perceptiee van maatschappelijke vernieuwing', in: Jo Tollebeek, De ijkmeesters. Opstellen over de geschiedschrijvingving in Nederland en België (Amsterdam 1994) 157-178, aldaar 161.
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doenn als inspiratiebron voor het heden. 2 Montalembert publiceerde in 1836 een
biografiee van de populaire middeleeuwse heilige Elisabeth van Thüringen (12071231).. Elisabeth was beroofd van al haar bezittingen en leidde een leven in de
dienstt van armen, zieken en melaatsen. O n d e r de pen van Montalembert groeide
hett uit tot een voorbeeldig heiligenleven. Tijdens een bezoek aan Marburg, in
1833,, had M o n t a l e m b e r t opgemerkt dat haar feestdag in Duitsland nauwelijks
meerr gevierd werd: notabene in de stad waar Elisabeth was gestorven en begraven.
Hijj verlangde terug naar de geest van de Middeleeuwen.
"Wijj betreuren dus, al bewonderen wij die, geen enkele der menschelijke instellingen,
welkee volgens de bestemming der menschelijke zaken vergaan zijn, maar wij betreuren
bitterr de ziel, den goddelijken adem die in haar leefde, en die zich heeft onttrokken aan de
instellingenn welke haar vervangen hebben. (...) Ieder wist wat hij te gelooven had, wat hij
konn kennen, wat hij moest denken over al die vraagstukken des levens en der menschen
lotsbestemming,, welke tegenwoordig even zooveel kwellingen voor de zielen zijn, die
menn er in geslaagd is weder tot het heidendom te doen wederkeeren. (...) Daar was een
ontzettendd groote zedelijke gezondheid die al de ziekten van het maatschappelijk ligchaamm onschadelijk maakte, die haar in het geloof een magtig tegengif, een stelligen, algemeenen,, voortdurend troost verschafte."
M o n t a l e m b e r tt wist en vertrouwde dat de oude geest zou terugkeren. Alle tekenen
wezenn erop:
"Welnu,, wij gelooven vast, dat er een dag zal komen waarop de menschheid zal vragen de
woestijnn te verlaten welke men gemaakt heeft; zij zal vragen dat men de liederen van hare
wiegg weder zinge; zij zal de geuren harer jeugd willen inademen, hare dorstige lippen aan
dee borst harer moeder willen brengen, om nog, vóór haar dood, die zoo zoete en zuivere
melkk te smaken met welke zij in haar kindschheid gelaafd is."3

H e tt ging e r o m de erfenis van de middeleeuwse christelijke beschaving te operationaliserenn v o o r m o d e r n gebruik. Beschavingsgeschiedenis diende zo een duidelijk
omschrevenn politiek doel. Met zijn Het katholicismus, in betrekking met de beschavingschaving van Europa mengde N u y e n s zich in een debat over het karakter en de in
h o u dd van de beschaving, een beschaving die hij een christelijk karakter toekende.
N aa de 'verlichte' achttiende eeuw en na de alles verwoestende Franse Revolutie
volgdee een periode waarin het katholicisme de beschaving v o o r zichzelf, en voor
zichzelff alleen, opeiste.
D ee beschavingsgeschiedenis was in de negentiende eeuw een vak in o p k o m s t . In
18288 publiceerde Francois G u i z o t zijn Histoire de la civilisation en Europe
(1828). 44 H e t was de uitgave van een collegereeks aan de Sorbonne, waar hij tussen
22 Weill, Histoire du catholicisme liberal, 137-143. Vergelijk P. Raedts, 'De christelijke middeleeuwen als mythe.. Ontstaan en gebruik van een constructie uit de negentiende eeuw', in: Tijdschrift voor theologie 30 (1990)
146-158. .
33 Graaf de Montalembert, Geschiedenis der Heilige Elisabeth van Hongarije, landgravin van Thüringen
(Denn Haag 1868) deel 1, citaten achtereenvolgens op: 128, 129, 131 en 133.
44 Ik gebruik de Parijse editie van 1849: M. Guizot, Histoire de la civilisation en Europe depuis la chute de
l'Empirel'Empire Romain jusqu'a la Revolution Francaise (Parijs 1849), Over Guizots beschavingsbegrip en de discussiee daarover in de negentiende eeuw zie Douglas Johnson, Guizot. Aspects of French history 1787-1874 (Lon-
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18122 en 1830 hoogleraar was. G u i z o t definieerde, in zijn eerste college, beschavingg in termen van vooruitgang van zowel materiële als intellectuele en artistieke
inhoud.. D e verbinding van het concept 'beschaving' met dat van 'vooruitgang' is
eenn belangrijke negentiende-eeuwse ontwikkeling in de richting van ons moderne
beschavingsbegrip. 55 Beschaving w o r d t niet langer als statisch ervaren, maar is gedynamiseerdd en w o r d t een proces met een doel en een richting. Daarbij was het
G u i z o t ss vaste overtuiging dat deze vooruitgangsgeschiedenis verliep via schokken
zoalss de Franse Revolutie er één was en de Reformatie een andere. D e o u d e
samenlevingg had zijn tijd gehad en moest via een schok een nieuwe tijd ingeleid
w o r d e n .. Voor G u i z o t was de d o o d van het Ancien Régime een zekere indicatie
datt het ziek was geweest. Een vergelijkbare crisis was drie eeuwen eerder de Reformatie.. G u i z o t schilderde de Reformatie als een belangrijke episode in de bevrijdingg van de menselijke geest. H e t was Guizots opvatting dat tijdens de vroege
Middeleeuwenn het katholicisme goede diensten had bewezen in het beschaven van
Europa,, maar op een zeker m o m e n t was die rol uitgespeeld. D e rol van beschaver
werdd toen overgenomen d o o r het protestantisme.
G u i z o tt was niet alleen historicus, hij was o o k politicus. Ten tijde van de julimonarchiee was hij verschillende malen minister. Guizots beschavingsgeschiedenis
hadd dan o o k een politieke achtergrond." D e richting die G u i z o t in de geschiedenis
zag,, hing in alle opzichten samen met zijn liberaalpolitieke stellingname. Hij beschreeff de Europese beschavingsgeschiedenis als een ontwikkeling richting steeds
meerr vrijheid en rechtvaardigheid:
"Sii de plus la société se développe, si elle devient plus forte, plus puissante, si Pétat social
estt de jour en jour accepté par un plus grand nombre d'hommes, c'est qu'il s'y introduit,
pass Taction de temps, plus de raison, plus de justice, plus de droit; c'est que les faits se règlentt peu a peu suivant la veritable légitimité."7

den/Torontoo 1963) 336 en verder en Jacques Gadille, 'Les critiques du concept de civilisation chrétienne chez
Guizott au XlXe siècle', in: Actes du colloque Francois Guizot (Paris, 22-25 octobre 1974) (Parijs 1976) 329-340.
55 Over de geschiedenis van de begrippen Kultur en Zivilisation zie Jörg Fisch, 'Zivilisation, Kultur', in:
Reinhartt Koselleck (redactie), Geschicbthche Grundbegnfje. Histonsches Lexicon zurpolitisch-sozialen
Spraebeebe in Deutschland band 7 (Stuttgart 1992) 679-774. In samenhang met het Nederlandse begrip beschaving zie
Ruudd Meijer, 'La notion francaise de "civilisation" et ses equivalents allemand et néerlandais "Kultur" et "beschaving"" a 1'époque de la Revolution', in: Ruud Meijer (redactie), La revolution autrement, een speciale uitgavee van CRIN 21 (1989) 74-83. Voor de Nederlandse begripsontwikkeling, gebed in een internationale vergelijking,, zie P. den Boer (redactie), Beschaving, Een geschiedenis van de begrippen hoofsheid, heusheid, beschavingschaving en cultuur (Amsterdam 2001), verschenen in de reeks Nederlandse begripsgeschiedenis.
66 Al in de jaren vijftig en zestig werd in enkele studies gewezen op de verwevenheid van politiek en geschiedeniss in de romantische geschiedschrijving in de eerste helft van de negentiende eeuw. Zie bijvoorbeeld Stanleyy Mellon, The political uses of history. A study of historians in the French Restoration (Stanford 1958). Over
Guizotss centrale, sturende rol als ministervan onderwijs in de periode tussen 1832 en 1837, met name over zijn
onderwijswettenn en de centrale betekenis die daarbinnen aan het geschiedenisonderwijs werd toegekend zie
Pimm den Boer, Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (18181914)1914) (Nijmegen 1987) 89-103. Een recent historiografisch overzicht van de Franse romantische geschiedschrijvingg biedt Jo Tollebeek, 'Geschiedschrijving als cultuurelement in het negentiende-eeuwse Frankrijk.
Eenn historiografische terreinverkenning', in: Tijdschrift voor geschiedenis 106 (1993) 368-392.
77 Guizot, Histoire de la civilisation en Europe, 72. Vergelijk Ceri Crossley, 'Francois Guizot (1787-1874) and
liberall history: the concept of civilisation', in: Ccri Crossley, French historians and romanticism. Thierry, Guizot,zot, The Saint-Simonians, Quinet, Michelet (Londen/New York 1993) 71-104, over de beschavingsgeschiedeniss als een mars richting (liberale) vooruitgang met name de pagina's 86-87.
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Hett vertegenwoordigende politieke stelsel was voor Guizot in zekere zin de voleindingg van de geschiedenis. Guizot beschreef als belangrijkste kenmerk van de
Europesee beschaving haar dynamiek en veelkleurigheid. De culturele diversiteit
wass precies de belangrijkste achtergrond van de vitaliteit van de Europese beschaving.. Het systeem van de vertegenwoordigende democratie sloot daar het best bij
aan:: het debat was voor Guizot, zowel in de geschiedenis als in het Franse parlement,, essentieel en cruciaal. Guizot beschreef zo de geschiedenis als een ontwikkelingg en ontplooiing van de eigen liberale waarden, een langzame groei en aanvaardingg van zijn eigen denkbeelden over vrijheid en rechtvaardigheid. De geschiedeniss was een mars richting liberalisme.
Vanuitt katholieke kring was er heel wat kritiek op Guizots beschavingsgeschiedenis.. Er verschenen diverse verdedigingsgeschriften vóór het katholicisme, tégen
hethet protestantisme. Verdedigingsgeschriften die vervolgens weer protestantse
pennenn in beweging brachten. Het werd een genre op zich: de beschavingsgeschiedeniss als apologie. In deze strijd om de beschaving moet ook Nuyens' boek
overr het katholicisme en de beschaving geplaatst worden.
Dee Catalaanse theoloog Jaime Balmes (1810-1848) zou velen de weg wijzen.
Tegenwoordigg is Balmes in Nederland nauwelijks bekend meer. In een recente
Nederlandsee begripshistorische bundel over 'beschaving' blijft de naam van Balmess bijvoorbeeld ongenoemd. Het begrip 'christelijke beschaving' zou in het
Nederlandsee discours geen rol hebben gespeeld.8 Dit nu is onjuist: Balmes was
niett alleen op Europees niveau een sleutelfiguur in het negentiende-eeuwse debat
overr de christelijke beschaving, ook in Nederland was zijn werk invloedrijk, met
namee in katholieke kring. Doordat Balmes' werk al snel in het Frans vertaald
werd99 speelde hij een hoofdrol in het Franse debat over christendom en beschaving.100 Nuyens, die de discussies in Frankrijk op de voet volgde, zorgde in Nederlandd voor een uitgewerkte katholieke beschavingsgeschiedenis, die nadrukkelijk
voortbouwdee op het werk van Balmes.
Jaimee Balmes hoort bij de belangrijkste denkers die het begrip 'beschaving'
(Frans:: civilisation) verbonden met het christendom, waardoor het ideologische
conceptt 'zedelijke en godsdienstige beschaving' ofwel 'civilisation chrétienne'
konn ontstaan. In 1842 publiceerde hij zijn El protestantisme) comparado con elcatolicismotolicismo en sus relaciones con la civilización europea (Barcelona 1842-1844).
jongg gestorven Catalaanse priester reageerde met zijn filosofisch-historisch boekwerkk op het werk van Guizot. Guizot blijft onvermeld in Balmes' 'avant-propos',
maarr in de rest van het werk wordt hij regelmatig geciteerd én gekastijd als de man

88 Alleen Joris van Eijnatten, 'Protestantse schrijvers over beschaving en cultuur', in: P. den Boer (redactie),
Beschaving.Beschaving. Een geschiedenis van de begrippen hoofsheid, heusheid, beschaving en cultuur (Amsterdam 20
255-285,, aldaar 264 gaat kort in op het begrip 'christelijke beschaving'. Maar omdat hij zich concentreert op
protestantseprotestantse schrijvers blijft het katholieke discours hier in Nederland volledig buiten beschouwing. Nuye
wordtt slechts in een noot genoemd, 264.
99 Ikzelf gebruik, evenals Nuyens, deze Franse vertaling: Jacques Balmès, Leprotestantisme
compare avec Ie
catholicismecatholicisme dans ses rapports avec la civilisation européenne 2 delen (derde druk Brussel 1854).
100 Vergelijk Jacques Gadille, 'Le concept de civilisation chrétienne dans la pensee romantique', in: Jean-René
Derree e.a. (redactie), Civilisation chrétienne, Approche historique d'une ideologie XVIIIe-XXe
siècle (Parijs
1975)) 183-209 en Jacques Gadille, 'Les critiques du concept de civilisation chrétienne chez Guizot au XlXe
siècle',, in: Actes du colloque Francois Guizot (Paris, 22-25 octobre 1974) (Parijs 1976) 329-340.
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diee de reformatie had beschreven als een grote bevrijding van de menselijke geest:
"unee grande tentative d'affranchissement de la pensee humaine, une insurrection
dee Pintelligence humaine".11 Dat las Balmes er tenminste in.
A.. de Blanche-Raffin, de inleider van de Franse vertaling van Balmes' hoofdwerk,, ziet Balmes' religieuze vurigheid als een exponent van de nieuwe
kruistochtmentaliteitt die onder katholieken de kop opstak en waarin stelling werd
genomenn tegen de in het voetspoor van de Franse Revolutie snel oprukkende
geestt van ongeloof en spotterij tegen het geloof. Het was één van Balmes' grieven
datt het 'katholieke' Frankrijk onvoldoende tegenwicht bood aan de nieuwe geest
vann indifferentisme en onverschilligheid. Spanje beleefde in de eerste helft van de
negentiendee eeuw, meegezogen door de ontwikkelingen in Frankrijk, uiterst onrustigee jaren. De desamortización van 1798, de maatregel die het 'uit dode handen
halen'' van kerkelijke goederen beoogde, was niet minder dan een oorlogsverklaringg aan de Katholieke Kerk. Tekenend voor de politieke instabiliteit is de reeks
vann staatsgrepen, machtswisselingen en opeenvolgende grondwetten. Zelfs de
troonn werd betwist, door twee rivaliserende takken van het Spaanse koningshuis.
Dee machtsgreep van generaal Espartero, in 1840, betekende een voorlopige overwinningg van het burgerlijk-liberale denken in Spanje.
Inn het voorwoord van zijn Leprotestantisme compare avec Ie catholicisme dans
sesses rapports avec la civilisation européenne schrijft Balmes dat één van de positievee gevolgen van de Revolutie is geweest dat deze geleid heeft tot een bezinning op
dee eigen (om een modern woord te gebruiken) 'identiteit'.
"Less secousses ont été si rudes, que la terre s'est entr'ouverte sous nos pieds; ['intelligencee humaine, qui marchait naguère, pleine d'orgueil, sur un char triomphal, au bruit des applaudissementss et des cris de victoire, s'est effrayée a son tour et s'est arrêtée dans sa carrière.. Subjuguée par un sentiment profond, elle s'est demandé a elle-même: 'Qui suis-je?
oüü est mon origine? quelle est ma destinée?'"i:
Balmes'' werk was dus in de eerste plaats bedoeld als een tegenwicht tegen het gedachtegoedd van de Franse Revolutie. Deze Franse Revolutie bracht een bezinning
opp de katholieke wortels met zich mee, een bezinning die zou uitmonden in een
nieuwee katholieke denkrichting: het traditionalisme. De beschavingsgeschiedenis
werdd zo een instrument in de identiteitspolitiek. Het traditionalisme, dat ontwikkeldd werd onder andere door de Franse denker Louis de Bonald (1754-1840), zettee zich af tegen de 'moderne ideeën' van het rationalisme en de Verlichting.13 De
katholiekenn zagen het rationalisme als één van de grote dwalingen van hun tijd.
Hett was een ontkenning van het Goddelijke. Wanneer immers Gods werking over
hett geschapene ontkend wordt, en de natuur louter en alleen verklaard vanuit de
wettenn der natuur zelf, dan stelt de mens zich in de plaats van God. In zijn artikel
uitt 1879 over 'De invloed der philosophic van de XVIIIde eeuw op Nederland'
spreektt Nuyens in negatieve bewoordingen over de achttiende-eeuwse/>Moso/?-

111
122
133

Balmès, Le protestantisme compare avec le catholicisme, deel I, 30.
Balmès, Le protestantisme compare avec le catholicisme, deel I, xiii.
Over De Bonalds traditionalisme zie: Reardon, Liberalism and tradition, 43-53,
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hes,hes, voor hem verpersoonlijkt in Montesquieu, Voltaire, Diderot en Rousseau.14
Dezee 'afbrekers' vervingen de geopenbaarde godsdienstige wereldbeschouwingen
doorr een rationalistische en deïstische wereldbeschouwing. Volgens De Bonald
zouu alleen een terugkeer naar de normen en waarden uit het verleden een stabiele
samenlevingg weer mogelijk maken.
Maarr de kritiek van de katholieke apologeten ging verder dan het gedachtegoed
vann de Franse philosophes alleen. In het voorwoord van zijn beschavingsgeschiedeniss schreef Balmes dat de bezinning op de denkbeelden van de Franse revolutie
bijj hem ook automatisch leidde tot een nadenken over die vorige revolutie, die van
dee zestiende eeuw: de protestantse Reformatie. Net als veel katholieke denkers in
diee tijd zag Balmes in de opkomst van het zestiende-eeuwse protestantisme de
wortell van alle kwaad. De menselijke rede werd toen in de plaats gesteld van de
Goddelijkee autoriteit. In plaats van de traditie van de katholieke kerk werd de individuelee rede gesteld: de gelovigen mochten zich laten leiden door hun eigen bijbelinterpretatie.. In een brochure uit 1868 zei Nuyens het hem na. Het protestantismee heeft immers "in beginsel toch denzelfden grondslag als het rationalisme en
naturalisme:: vrij onderzoek! (...) Hoe het ook vasthoudt aan de openbaring, het
heeftt toch de traditie verworpen!"" Nuyens zag het als een glijdende schaal:
"Bestaatt er een hellend vlak, langs 't welk het Protestantisme tot hen glijden moet,
all is het ook tegen wil en dank?"."1 Zijn antwoord was duidelijk. "Het schijnt als
off de revolutie niets anders is dan de reformatie, overgebragt van de theologie op
dee politiek."17
Balmess sloot zich aan bij Guizots procesmatige beschavingsbegrip, maar deelde
uiteraardd niet zijn visie op de positieve rol die het protestantisme gespeeld zou
hebben.. In plaats daarvan benadrukte Balmes de invloed van het katholicisme op
dee groei van beschaving. Daarbij werd een brede definitie gehanteerd. Nuyens
zouu haar overnemen in zijn beschavingsgeschiedenis van Europa. Volgens Nuyenss omvatte de beschaving de zeden, gewoonten en het volksleven'" en, in engere
zin,, "de verstandelijke ontwikkeling van het menschelijk geslacht op het gebied
derr kunsten en wetenschappen, inzonderheid op het gebied der fraaije letteren."19
Dezee definitie verschilt niet zoveel van die van hedendaagse cultuurhistorici die
ookk naast elkaar een beperkte intellectuele en artistieke definitie én een brede antropologischee definitie hanteren. Aan deze min of meer neutrale omschrijving van
beschavingg werd, door Guizot én door Balmes en in navolging van hen ook door
Nuyens,, een normatief element toegevoegd: de vooruitgangsgedachte. De Bonald
hadd de beschaving al omschreven als "de volmaking van de wetten, zoowel van het
huishoudelijkee als het openbare leven." Nuyens nam deze definitie van hem over.
Voorr de katholieke apologeten was het de godsdienst die daarbij als onmisbare
144 W.J.F. Nuyens, 'De invloed der philosophic van de XVIIIde eeuw op Nederland, in: Onze Wachter (1879)
deell 2, 179-214. Meer algemeen over de verderfelijke invloed van het achttiende-eeuwse rationalisme ?ie N u y ens,, De geest der eeuiv en de geest der waarheid, 14.
155 Nuyens, De geest der eeuiv, 34
166 Idem, 13.
177 Nuyens, Het katholicismus, deel 2, 448.
188 Nuyens, Het katholicismus, deel 1, 4.
199 Idem, 167.
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normgeverr fungeerde. Godsdienst is de mens "als een heilige lichtstraal van boven
geschonken,, welke niet alleen zijn verstand verlicht, zijn hart verwarmt en zijne
driftenn zuivert, maar hem ook de middelen aan de hand geeft, om zijn maatschappelijkk bestaan zoo gelukkig mogelijk te maken." Uit de geschiedenis zou blijken
datt "naarmate de geest des Evangelies dieper bij hen [de volken] is doorgedrongen,, zij ook een hoogeren trap van volkomenheid bereiken."20 Deze manier van
redenerenn greep terug op de Franse dichter-filosoof Pierre-Simon Ballanche
(1776-1847),, die in zijn Du sentiment considéré dans ses rapports avec la littératurere et les arts, uit 1797, had gesteld dat de Europese beschaving volledig te danken
wass aan het steeds verder doordringen van de christelijke religie in Europa.21 Europaa was, met andere woorden, pas door de christelijke religie geciviliseerd. Volgenss Ballanche stond het christendom voor beschaving en tolerantie. Hij stelde
zelfss dat de waarheid van het christendom te herkennen was aan de vruchten die
hett heeft voortgebracht.22 Dat wil zeggen dat de ware christelijke godsdienst viel
aff te lezen aan de graad van (morele én economische) ontwikkeling van een natie.
Ballanchee zou daarmee de katholieke apologeten een wapen in handen geven. In
allerleii apologetische geschriften werd voortaan de welvaart van katholieke en
protestantsee naties onderling met elkaar vergeleken om daarmee aan te tonen welkee godsdienst de ware was. Ook Nuyens zou, in het tweede deel van zijn beschavingsgeschiedenis,, uitvoerig dergelijke vergelijkingen maken.
Terwijll tegenwoordig meestal gekozen wordt voor een pluralistisch cultuur- en
beschavingsbegripp valt op dat de christelijke beschavingsexegeten altijd over beschavingg in het enkelvoud spreken, in de zin van de christelijke Europese beschaving.. Het is bekend dat de pluralisering en objectivering van de concepten cultuur
enn beschaving pas aarzelend begint vanaf ongeveer 1850.23 Oorspronkelijk werd
beschavingg afgezet tegen wildheid en barbaarsheid; als iets algemeen nastrevenswaardig,, dat enige verwantschap heeft met de beschaving die individuele personen
kunnenn bezitten. De gedachte is dat een natie of individu beschaafd is, als hij voldoett aan een reeks van morele kwalificaties, waarmee vooral het besef van de
tegenstellingg tussen goed en kwaad bedoeld wordt. Beschaving was geen neutraal
beschrijvendd begrip, dat bijvoorbeeld naar de (ontwikkeling van) bepaalde gewoontenn en gebruiken in een bepaalde cultuur verwijst, het was een streven naar
zedelijkee volmaaktheid dat overal in Europa nagestreefd werd. In die zin was beschavenn een soort van volwassen worden. Op deze wijze schreef men ook beschavingsgeschiedenis:: de geschiedenis ontwikkelde zich, parallel lopend met de toenemendee invloed van het christendom, naar een steeds hoger peil van 'beschaving'.. 'Beschaven' was dan te vergelijken met 'opvoeden', een term die vanaf de jarenn veertig steeds meer in zwang kwam.
Illustratieff is de beschavingsgeschiedenis die de Leidse theoloog W. A. van Hengell (1779-1871) schreef, de vierdelige Geschiedenis der zedelijke en godsdienstige
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Nuyens, Het katbolicismus, deel 1, 5-6.
Reardon, Liberalism and tradition, 54.
Gadille, 'Le concept de civilisation chrétienne dans la pensee romantique', 186.
Fisch, 'Zivilisation, Kultur', 747.
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beschavingbeschaving van het hedendaagsche Europa (Amsterdam/Zaltbommel 1831-18
Nuyenss noemt het werk van deze protestantse geschiedschrijver meerdere malen
inn zijn eigen beschavingsgeschiedenis, daarbij uiteraard de verschillen in interpretatiee benadrukkend. Van Hengel beschreef de geschiedenis van de Europese beschavingg in termen van een volwassenwordingproces, parallel lopend met de
doordringingg van de christelijke godsdienst in het maatschappelijk leven.24 Europaa was voor hem, juist vanwege het christendom, hèt werelddeel waar de beschavingg zijn thuis vond. Het volwassenwordingproces verliep voor Van Hengel via
dee fasen van de kindsheid (de periode vanaf de val van het westerse Romeinse keizerrijk)) en de jongelingschap (een fase die intrad met de kruistochten). De volwassenheidd wordt bereikt door middel van de hervorming, als hoogste zedelijke
vormm van het christendom. Zijn verhaal is op dat moment afgerond: het doel is bereikt. .
Dee katholieke apologeten dachten hier anders over. Zij stemden in met de belangrijkee beschavende rol van het middeleeuwse katholicisme. Maar zij konden
niett geloven dat deze rol na de Middeleeuwen was uitgespeeld. De katholieke kerk
wass vanaf de vroege Middeleeuwen de belangrijkste opvoeder van Europa geweest.. Zoals Nuyens het formuleerde, "de beschaveresse van Europa en de opvoedsterr der volken".25 De Katholieke Kerk was daarmee, heel letterlijk, "de moederr der beschaving".26
Volgenss Balmes had het christendom de heidense wereld bekeerd en verlost uit
eenn periode van barbarij.27 Eén van de grote verdiensten van het christendom was
bijvoorbeeldd de afschaffing van de slavernij. Balmes gaat er in zijn boek uitvoerig
opp in. Maar de invloed van het christendom was breder dan dat. Balmes noemt bijvoorbeeldd de weldadige invloed van het christendom op het familieleven, de
introductiee van de monogamie, de waardigheid van de vrouw, het publieke geweten,, de zachtheid van de zeden en de tolerantie. In verband met de kwestie van de
tolerantiee wijdde Balmes enkele hoofdstukken aan het hete hangijzer van de
Spaansee inquisitie. Hij kon de tegenwerping van de protestantse apologeten al horen:: als het katholicisme werkelijk zo tolerant was, hoe zat het dan met de geschiedeniss van de meest beruchte katholieke instelling aller tijden, die voor nietkatholiekenn stond voor het meest onverdraagzame en onderdrukkende wat de katholiekee kerk te bieden had? Juist in die tijd begonnen ook in Spanje de eerste kritischee studies over de Spaanse inquisitie te verschijnen, zoals bijvoorbeeld Juan
Antonioo Llorente's Historia critica de la inquisición espanola, dat oorspronkelijk
inn het Frans verscheen maar in 1832 in het Spaans werd vertaald. Hoe gevoelig de
244 Latere kerkgeschiedschrijvers zien om deze reden in Van Hengel meer een "exegeet" dan een historicus.
Christiaann Sepp, Bibliotheek van Nederlandscbe kerkgeschiedschrijvers.
Opgave van hetgeen Nederlanders
overover de geschiedenis der christelijke kerk geschreven hebben (Leiden 1886) 15.
255 Nuyens, Het Katholiasmus, deel 2, 1.
266 Alessio Besi, Het katholicismus en de beschaving ('s-Hertogenbosch 1871) deel I, 6.
277 Meer in het algemeen over de tegenstelling barbarij en civilisatie zie Pierre Michel, 'Barbarie, Civilisation,
Vandalisme',, in: Rolf Reichardt e.a. (redactie), Handbucb politiscb-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 168018201820 (München 1988) Heft 8, 7-50, over de ontwikkeling van het christelijk civilisatiebegrip aldaar met name
44-49.. Zie O Q k P.B.M. Blaas, 'De verjongde barbaren. Enkele historische ficties van de Romantiek', in: P.B.M.
Blaas,, De burgerlijke eeuw. Over eeuwwenden, liberale burgerij en geschiedschrijving (Hilversum 2000) 6 1 73. .
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kwestiee was blijkt nog uit de eerste druk van de Nederlandse Katholieke encyclopaedic,paedic, uit 1936, waarin dit boek van de geëxcommuniceerde voormalige priesterinquisiteurr gekarakteriseerd wordt als "sterk partijdig en éénzijdig, zelfs volgens
Protestantsee geleerden".28 Balmes verklaarde de oprichting van de Spaanse inquisitiee uit de speciale omstandigheden van het Spaanse schiereiland: het was eerst gerichtt tegen de Manichese ketters en later tegen de joden en de Moren. De achtergrondd van de strengheid was volgens Balmes het reële gevaar dat de joden een verbondd sloten met de Moren, om zo de katholieke koningen te verdrijven.2'' Spanje
verkeerdee nu eenmaal in een dodelijke oorlogsstrijd met de Moren. Verder draaidee Balmes het verwijt om: Luther was bijvoorbeeld niet minder onverdraagzaam
geweestt ten opzichte van de joden. Het is een bekend mechanisme: de tegenstanderr van hetzelfde beschuldigen als waarvan jijzelf beschuldigd wordt. Ook in de
tijdd van de Filips II was de inquisitie weer een antwoord op reële gevaren: er dreigdee immers een burgeroorlog, die Spanje uiteen had kunnen doen vallen. Filips was
geenn tiran, zoals hij vaak door protestanten wordt beschreven, maar een gelovig
menss die er alles aan deed zijn land te beschermen. Misschien zijn er soms ongelukkigee excessen gepleegd in naam van het katholicisme. Maar deze excessen moetenn verklaard worden uit de moeilijke tijden die de achtergrond ervan vormden.
Overr het geheel genomen was het katholicisme weldadig voor de beschaving van
elkk land. En de christelijke beschaving was bereikt lang voordat het protestantismee zijn intrede deed. Het protestantisme had dus niets meer toe te voegen,
brachtt alleen maar schade doordat het tweedracht zaaide.
Inn zijn Het katbolicismus, in betrekking tot de beschaving van Europa ging
Nuyenss op een vergelijkbare manier te werk. De opbouw en structuur van zijn
werkk doen erg denken aan die van Balmes. Het eerste deel van Nuyens' werk heeft
alss onderwerp hoe in Europa de zedelijke en maatschappelijke beschaving zich
heeftt ontwikkeld dankzij de positieve invloed van het christendom (deel 1, 1-187).
Inn dat eerste deel baseerde Nuyens zich bijna uitsluitend op Balmes. In de woordenn van Nuyens: "Wij zullen ons meermalen op dezen voortreffelijken schrijver
beroepen,, en soms hem van verre volgen. De stof, waarover wij handelen, brengt
zulkss mede."30 Volgens Nuyens schonk de christelijke godsdienst het vermolmde
heidensee Romeinse Rijk en de nog ruwe en barbaarse Germanen een nieuwe beschaving.. Net als Van Hengel zag Nuyens een rechtstreeks verband tussen godsdienst,, zedenleer en beschaving: zonder godsdienst geen zedenleer en zonder zedenleerr geen beschaving.3' Ongodsdienstigheid leidt bij Nuyens vrijwel automatischh tot zedeloosheid en losbandigheid en daarmee tot de ondergang van een beschaving.. Het Romeinse Rijk was daarvan een voorbeeld, maar ook het achttiende-eeuwsee Frankrijk. Nuyens ziet daarbij de maatschappij als een gebouw waarvann het gezin de grondslag vormt. In het gezin worden de beginselen aangeleerd
diee later in de maatschappij kunnen worden toegepast. Zedeloosheid in het gezin
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Zie het lemma 'Llorente', in: De katholieke encyclopaedic (Amsterdam 1936) deel 16, 534.
Balmès, Le protestantisme compare avec Ie catholicisme, deel I, 284.
Nuyens, Het katholiasmus, in betrekking met de beschaving van Europa, deel 1, 87, noot 3.
Nuyens, Het katbolicismus, deel 1, 145-146.
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leidtt tot zedeloosheid in de maatschappij.32 Nuyens lichtte er enkele specifieke
christelijkee waarden speciaal uit. Een fundamentele christelijke waarde is de gelijkheidd van alle mensen: het christendom oefende daarom een positieve invloed
uitt op de afschaffing van de slavernij, een onderwerp dat ook uitvoerig door Balmess behandeld was. Daarnaast noemt Nuyens de positieve invloed van het
christendomm op "de zachtheid der zeden" (dit is het vermijden van gewelddadigheid,, 101-122), op de liefdadigheid ten aanzien van hulpbehoevenden (122-138),
opp het publieke geweten (138-154) en op het beginsel van het gezag, dat nodig is
omm de driften en hartstochten van mensen te beteugelen (154-166). Tot slot heeft
hett christendom een weldadige invloed gehad op de beschaving in engere zin: de
kunstenn en de wetenschappen, waarbij tijdens de Middeleeuwen de kloosters een
belangrijkee rol vervulden (167-187).
Eenn verschil met Van Hengel was dat voor Nuyens de voltooiing van de geschiedeniss niet lag in de Hervorming, maar in een periode eerder, tijdens de Hoge
Middeleeuwen.. In de dertiende eeuw was het voor Nuyens af. De christelijke beschavingg had toen zijn volmaking bereikt en hij breekt dan zijn verhaal af. Over de
beschavingsgeschiedeniss viel verder niets meer te vertellen. De beschavingsgeschiedeniss was uitgemond in haar finale hoogte- en tegelijkertijd: eindpunt. De
langee mars naar de zedelijke vervolmaking was voltooid.

Hett booze werk van Roussel

Nuyens'' eerste opzet was om het hier bij te laten. Zijn aanvankelijke werktitel was
dann ook: Beschouwingen over den invloed van het Katholicisme op de ontwikkelingling der Europesche beschaving. Dit, wat later slechts het eerste deel van het totalee werk zou blijken, stuurde Nuyens ter beoordeling aan de bisschop van Haarlem
Mgr.. F.J. van Vree.33 Deze schreef hem er "eene in vele opzigten goed geslaagde pogingg [in] te zien om den onberekenbaren invloed van het Katholicisme, maar al te
veell miskend, in een helder licht te plaatsen."34 Toch zou hij het werk enige tijd ophouden,, omdat juist op dat moment een vertaling verscheen van het werk van een
zekeree Napoléon Roussel: De katholieke en protestantsche natiën onderling vergelekengeleken uit het drieledig oogpunt van welvaren, verlichting en zedelijkheid (Gro
ningenn 1856). Balmes' werk had in Frankrijk heel wat gerucht gemaakt. Heel wat
protestantenn klommen woedend in de pen. De Franse predikant Napoléon Roussell (1805-1875) was één van hen. De Groningse theoloog P. Hofstede de Groot
schreeff bij de Nederlandse vertaling een lovend voorwoord. Het boek werd juichendd binnengehaald door de protestantse Nederlandse pers.35 "Feiten en cijfers
322 Idem, 58.
333 Van Vree bevestigt de ontvangst van het manuscript in een brief aan Nuyens gedateerd 2 januari 1855. Archieff Nuyens, inv.nr. Q 20.
344 Brief van Van Vree aan Nuyens, mei 1855. Archief Nuyens, inv. nr. Q 20.
355 In Waarheid in liefde, een godgeleerd tijdschrift, voor beschaafde christenen (1854) 928-939 vestigde Hofstedee de Groot de aandacht op de Franse uitgave door middel van uitvoerige citaten. Het was toen al duidelijk,
medee dankzij de inzet van Hofstede de G r o o t zelf, dat een Nederlandse vertaling zou volgen. Voor een besprekingg van de Nederlandse vertaling zie Waarheid in liefde (1856) 195-200 en verder De recensent, algemeen
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spreken.. Laat ze wederleggen wie 't kan" was het oordeel van de Kerkelijke courant,rant, die daar nog aan toevoegde "Wij mogten dit boek gaarne zien in veler handen,, maar vooral in die der zoogenoemd verdraagzamen in den lande."3''
Opp aandringen van Van Vree werkte Nuyens zijn beschavingsgeschiedenis van
Europaa om tot een polemisch geschrift tegen Roussel. Zijn beschavingsgeschiedeniss zou daardoor een heel ander karakter krijgen. Roussel had zijn kritiek op Balmess namelijk op een speciale manier uitgewerkt. In één van zijn concluderende
hoofdstukkenn schreef Roussel dat het hem lastig was om Balmes te weerleggen:
"Balmèss behandelt (...) de vraag der beginselen; hij gaat zoo ver, zoo hoog in zijne
metaphysica,, dat wij hem uit gezigt verloren hebben."37 Roussel beperkte zich lieverr tot de feiten: als het katholicisme werkelijk zo weldadig was voor de beschavingg dan zou dit ook moeten blijken uit de cijfers. Aan de vruchten herkent men
dee boom. Roussel vergeleek de katholieke naties met de protestantse aan de hand
vann cijfers over de gemiddelde criminaliteit, het aantal echtscheidingen, de stand
vann zaken van het onderwijs en natuurlijk de welvaart. Steeds weer was zijn conclusiee dat de protestantse naties er wat al deze zaken betreft beter voorstonden
dann de katholieke naties. Naar zijn mening lag de oorzaak hiervan in het geloof:
hett protestantisme bevorderde de beschaving, het katholicisme hield mensen in
onwetendheidd en achterlijkheid.
Roussell schreef dus een heel ander werk dan Balmes. Hij kon ook niet veel anders.. De katholieken hadden als voordeel dat zij konden putten uit een rijke
middeleeuwsee beschaving, toen er van protestantisme nog geen sprake was. In de
woordenn van Roussel: "Balmès [vindt] er genoegen in het Katholicismus oud te
doenn zijn om het eerwaardig te maken, hij houdt altijd gaarne het Protestantismus
inn de wieg om het de misslagen zijner kindschheid te verwijten." Bij een beschavingsgeschiedeniss trok het katholicisme altijd aan het langste eind, alleen al vanwegee de grotere ouderdom van het katholicisme. Roussel zocht daarom naar een
anderr middel om Balmes te bestrijden, en hij vond dit in het heden, in de statistiek.
"Niett bij zijne geboorte kan men den mensch beoordeelen, dit doet men als hij tot
dee jaren van vollen waschdom gekomen is; neem dus het Katholicismus van heden,, het Protestantismus van heden en spreek dan uw oordeel uit."JS Beschavingsgeschiedeniss werd zo een vorm van apologetiek, met als belangrijkste inzet het
aantonenn van de hogere zedelijkheid van de eigen denominatie. Protestantse apologetenn beweerden dat het katholicisme een negatieve invloed op staten en volken
zouu hebben en het protestantisme een positieve. "Daar heerscht armoede, duisternis,, ondeugd. Maar hier is welvaart, volksverlichting, zedelijkheid"." Protestant-

lettcrlievendlettcrlievend maandschrift (1856) tweede stuk, 132-135 (een bespreking door Alb. van Toorenenbcrgen), De
kerkelijkekerkelijke courant. Weekblad voor de Nederlandsche Hervormde Kerk 22 maart 1856, Vaderlandsche letteroefeningenoefeningen voor 1856, eerste stuk, 405-413, De tijdspiegel (1856) eerste deel, 401-412. Een zeer kritische besprekingg verscheen in de Algemeene Korist- en letterbode (1856) 133-134. Nuyens noemt zelf de meeste van
dezee besprekingen.
366 Kerkelijke courant 22 maart 1856.
377 Roussel, De katholieke en protestantsche natiën vergeleken, deel II, 315.
388 Roussel, De katholieke en protestantsche natiën vergeleken, deel 11,316.
399 P. Hofstede de Groot in de voorrede van Roussel, De katholieke en protestantsche natiën onderling vergeleken. geleken.
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see en katholieke auteurs legden een verband tussen de godsdienst van een natie en
haarr welvaart, zedelijkheid en verlichting. Zoals Nuyens het formuleerde: 'het
goedee is een gevolg van het ware'.40 De apologetiek had daarbij niet in de eerste
plaatss de bedoeling de tegenstander te overtuigen van het eigen gelijk, maar had
veelmeerr een functie voor de eigen achterban. Apologetiek vervulde een onmisbaree rol in de creatie van een katholieke, c.q. protestantse identiteit met, daarmee
verbonden,, een zekere mate van zelfrespect.
Evenalss in Frankrijk41 ontlokte Roussel ook in Nederland heftige verontwaardigingg bij de katholieken. Op uitnodiging van de vereniging Regt voor allen schreef
Nuyenss een vlugschrift met als titel Iets over bet veelbesproken werk van Napoleonleon Roussel, er waren toen reeds twee afleveringen van Het katholicismus verschenen.422 De uitnodiging van het bestuur van de Vereniging Regt voor allen verliepp via Thijm, die eigenlijk niet zo gelukkig was met deze wijze van apologie bedrijven,, maar zijn persoonlijk oordeel even opzij moest zetten: "Uw verdienstelijkk werk het Katholicismus, in betrekking met de beschaving van Europa is van te
grootenn omvang om in zoo vele handen te komen als voor de bestrijding van Napoleonn Roussel nuttig is."43 Dat was de reden waarom Van Vree aan Nuyens
schreef:: "Nog maar vijf of zes dagen geleden is de vertaling van het werk van
Roussell mij bezorgd, en ik moest, in uw belang als auteur en in het belang der goedee zaak, uw Voortwerken tot nu toe tegenhouden. Nu is de verschijning van uw
werkk beter, veel sterker dan te voren, gemotiveerd, als tegenover een aanval staande,, nu zal uw werk niet alleen in de schatting van het publiek, maar ook aparte rei,
veell interessanter worden (...) uw werk behoort niet te verschijnen zonder dat
daarinn van Roussel gesproken wordt."
Voorr protestanten was het aardig om te lezen dat in katholieke gebieden gemiddeldd meer misdaden en zelfmoorden gepleegd worden en meer onwettige geboortenn voorkomen dan in protestantse gebieden. Katholieken wilden graag het
omgekeerdee horen. Dat wil niet zeggen dat alle katholieken weg liepen met deze
vormm van apologie. Thijm zelf had, zoals hierboven kort aangestipt, forse kritiek,
diee hij ook schriftelijk aan Nuyens liet weten. Görris gaat uitvoerig in op de briefwisselingg tussen Nuyens, Van Vree en Thijm,44 maar dit aspect heeft hij gemaks-

400 Napoléon Roussel, De katholieke en protestantsche natiën onderling vergeleken mt het drieledig oogpunt
vanvan iL-elvaren, verlichting en zedelijkheid 2 delen (Groningen 1856), aldaar deel 1, 1. In de woorden van N u y ens,, Het katholicismus, deel 2, 6: "Zoo stelt men Katholicismus en Protestantismus tegenover elkander en
roeptt dan uit: 'Aanschouwt hunne vruchten! Gij zult ze kennen uit hunne werken.' " Over de geschiedenis van
dee apologetiek, en over N u y e n s ' en Roussels specifieke vorm van apologetiek bedrijven zie Karl Werner, Geschichteschichte der apologettschen und polemisch en Literatur der christlichen Theologte. Fünfter Band: Geschichte der
neuzeitlichenneuzeitlichen christlich-kirchlichen Apologetik (Schaffhausen 1867) m.n. 201-202 en O t t o Zöckler, Gesch
derder Apologie des Christentums (Gütersloh 1907). Meer in het algemeen over de geschiedenis van de theologie
inn de negentiende eeuw zie: Edgar Hocedez, Histoire de la théologie au XlXe siècle drie delen (Brussel/Parijs
1949-1952).. Meer in het algemeen over de geschiedenis van de apologetiek zie nog: Avery Dulles, A history of
apologeticsapologetics (Londen/New York 1971).
411 Kerkelijke courant 22 maart 1856. In deze bespreking wordt tevens verwezen naar afkeurende reacties in
hett "anders zoo hoogst l i b e r a l e " / ° ^ n W des débats.
422 Volgens De katholiek 30 (1856) deel II, 117, heeft Nuyens ook in De Tijd en in de N.H. Courant over
Roussell geschreven.
433 Brief van Thijm aan Nuyens, 13 februari 1857. Archief Nuyens, inv.nr. Q 14.
444 G.C.W. Görris, Dr. W.j'f. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd ('s-Gravenhagc z.j.) 52-53.

66

Beschavingsgeschiedenis als apologie

197 7

halvee uit zijn geschiedverhaal verbannen. Görris presenteert het als een episode
uitt de heroïsche emancipatiestrijd van de negentiende-eeuwse Nederlandse katholieken,, die schouder aan schouder met elkaar optrokken tegen een gemeenschappelijkee vijand. In werkelijkheid was er regelmatig sprake van onenigheid en
meningsverschil,, soms zelfs van frictie en irritatie. Zo ook rondom de verschijning
vann Nuyens' Het katbolicismus, waarbij de opvattingen van Van Vree, Thijm en
Nuyenss bepaald uiteen liepen. Thijm was namelijk niet bijzonder ingenomen met
Nuyens'' herziene plan. Thijm diende Nuyens in verband daarmee in vergelijking
mett Van Vree van geheel tegengesteld advies. Thijms advies was: "In uw plaats
druktee ik eerst het gereed liggend historisch werk af. (...) Ik zou later de polemiek
tegenn Roussel opvatten."45 De diepere reden was dat Thijm geen liefhebber was
vann polemieken zoals Roussel die voerde en zoals Nuyens die wilde gaan voeren.
"Ikk wensch de waarheid en aannemelijkheid van het heerlijk en heilig stelsel van ideeën en
menschen,, die men Katholieke Kerk noemt, niet in het minst afhankelijk te stellen van de
altijdd zeer onjuiste en zeer onvolledige tabellen der menschelijke wetenschap. Ik zou buitendienn niet met een vooraf bepaalde uitkomst de vertooning van een onderzoek willen
opzetten,, welks bearbeiding mij beschamen zou, en welks slotsom ik een zeer nietig gewinn zou rekenen."
Thijmm slaat hier de spijker op zijn kop. Het zijn precies de argumenten die wij ook
gebruikenn en die voor ons de negentiende-eeuwse polemiek zo gedateerd maken.
Thijmm was ruimdenkend genoeg om ook protestanten het volle pond te geven als
hett ging om de vooruitgang van de Europese beschaving.46
Inn mei 1855 (een viertal maanden nadat Nuyens het oorspronkelijke manuscript
hadd opgestuurd) ontving Nuyens een vriendelijke brief van Van Vree waarin deze
schreeff dat hij het boek aan een beoordelaar had laten lezen, die met een elftal detailkritiekpuntenn was gekomen, met name op het terrein van de theologie. Van
Vreee schreef ze over in zijn brief aan Nuyens. Hij raadde Nuyens aan om "bij de
verderee bearbeiding met een of andere geestelijke te rade te gaan, die lust en bekwaamheidd heeft, om het door Uw Ed. afgewerkte na te zien, ten einde eenige
misstellingenn die er mogten zijn ingeslopen, of nog mogten voorkomen te verbeteren".. Theologisch getinte pennenvruchten van leken werden door de clerus met
enigg wantrouwen bekeken. Voor hij zijn goedkeuring kon verlenen wilde Van
Vreee ook de herziene versie nog zien. De verlangde wijzigingen heeft Nuyens
waarschijnlijkk snel aangebracht, waarna hij het herziene manuscript kon opsturen
aann de bisschop.47 Om het werk snel te kunnen verrichten raadde Van Vree aan
455 Thijm aan Nuyens, 27 februari 1856. Archief Nuyens, inv.nr. Q 14.
466 Het kostte Thijm later overigens de grootste moeite om zich ertoe te zetten Nuyens' boek te lezen. N u y enss zelf wilde graag Thijms oordeel horen, maar nog eind 1858 moet Thijm erkennen dat hij Het katbolicismus
nogg niet heeft kunnen lezen. Brief van Thijm aan Nuyens, 2 oktober 1858. Archief Nuvens, inv.nr. Q 14.
477 Het wachten op een antwoord viel Nuyens lang, zo lang dat hij meende een herinneringsbrief te moeten
verzenden,, die de bisschop in het verkeerde keelgat schoot. Deze brief is helaas niet bewaard gebleven (De
brieff berust in ieder geval niet in het archief van het bisdom Haarlem, tegenwoordig berustend in Het Rijksarchieff Noord-Holland), wèl het antwoord van Van Vree, waaruit Görris uitvoerig citeert, maar uitgerekend
niett de passage waaruit Van Vree's irritatie blijkt: "Uwen laatschten brief heb ik niet willen lezen. Mij dacht
daarr zou ligt een of ander in gevonden worden, dat gij nu wenschen zoudt maar niet geschreven te hebben,"
Brieff van Van Vree aan Nuyens, 19 februari 1856. Archief Nuvens, inv.nr. Q 20 Nuvens' epistel was blijkbaar
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contactt op te nemen met "uwe litteraire vrienden van Amsterdam" om het een en
anderr na te zoeken wat niet snel door één mens geschieden kan. Eén van die Amsterdamsee literaire vrienden was uiteraard Thijm, bij wie Nuyens om informatie48
enn enkele boeken aanklopte.
Datt Het katholicismus in eerste instantie niet als weerlegging van Roussel opgezett was blijkt al uit het werk zelf. Tot bladzijde 305 van deel 2 wordt Roussel alleenn vermeld in de voorrede en in enkele (later toegevoegde?) noten. Pas vanaf de
tweedee afdeling van deel 2 begint Nuyens' polemiek tegen Roussel.
Maarr voordat Nuyens aan Roussel toekwam had hij eerst nog af te rekenen met
eenn ander vooroordeel. In de eerste afdeling van deel 2 begon Nuyens met een behandelingg van de kwestie van verdraagzaamheid en vrijheid. Protestantse auteurs
verwetenn de katholieke kerk onverdraagzaamheid en despotisme, terwijl het protestantismee zou staan voor verdraagzaamheid en vrijheid. Dit deel gaat over de periodee van de zestiende en zeventiende eeuw, over het tijdvak van de godsdienstoorlogen.. Nuyens onderzoekt in verschillende landen welke groepering het meest
vrijheidslievendd en verdraagzaam was, onderling en tegenover de andere gezindte.. Voor deze afdeling nam Nuyens een tweedelig boek van de protestantse predikantt en hoogleraar B. ter Haar als uitgangspunt: De geschiedenis der kerkhervormingming in tafereelen. Een leesboek ter bevestiging der protestanten in hun christelijk
ge/oo/(Amsterdamm 1846). In polemische zin uiteraard: Nuyens' opvattingen stondenn diametraal tegenover die van Ter Haar.
Inn de tweede afdeling van deel 2 kwam Nuyens eindelijk uit bij het werk van
Roussel.. Roussel had de vruchten van het protestantisme en het katholicisme op
tweee verschillende manieren tegenover elkaar gezet. In het eerste deel van zijn
tweedeligee boekwerk vergeleek hij per hoofdstuk steeds een protestants met een
katholiekk land, in ongeveer dezelfde omstandigheden. Zo vergeleek hij bijvoorbeeldd het katholieke Ierland met het protestantse Schotland en het katholieke
Oostenrijkk met het protestantse Pruisen. In het tweede deel trok hij vergelijkingenn in de tijd, waarbij hij constateerde dat sinds de zestiende eeuw de welvaart van
landenn als Spanje en Italië sterk was afgenomen in die periode, en dat bijvoorbeeld
Engelandd juist steeds welvarender was geworden. Het verschil in godsdienst zou
daarvann de oorzaak zijn.
Evenalss Roussel maakte Nuyens een vergelijking tussen protestantse en katholiekee naties op het gebied van zedelijkheid, verlichting en beschaving. Hij behandeldee achtereenvolgens Italië (317-344), Spanje (344-370), Engeland (370-406),
Ierlandd (407-422), Frankrijk (422-458), Duitsland (458-469), Zwitserland, België,
Nederlandd en Amerika (in één hoofdstuk, 422-458). Probleem is natuurlijk hoe
eenn voorbeeld geweest van de tactloosheid waarmee hij soms kon reageren als hij vond dat hem onrecht was
aangedaan.. Maar ook Van Vree had geen makkelijk karakter. Volgens Rogier was in zijn optreden "doorlopend
ietss vinnigs en soms zelfs iets nijdasserigs". L.J. Rogier en N . de Rooy, In vrijheid herboren: Katholiek Nederlandland 1853-1953 ('s-Gravenhage 1953) 229. Meer in het algemeen is het conflict illustratief voor de moeizame
verhoudingg tussen clerus en leken. De geestelijkheid voelde zich in intellectueel opzicht ver boven het gewonee voetvolk verheven. Een botsing was onvermijdelijk. Zeker een bisschop liet zich niet de wet voorschrijven
doorr een eenvoudige leek als Nuyens.
488 Vergelijk een brief van Thijm aan Nuyens, 8 december 1856, Archief Nuyens, inv. nr. Q 14, waarin Thijm
memoreertt dat hij enige vragen van statistische aard heeft voorgelegd aan diens vriend Reichensperger.
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verlichtingg en beschaving gemeten kunnen worden en vervolgens of er verbanden
tee leggen zijn met de heersende godsdienst. Nuyens laat zich hierover genuanceerdd uit, hij beweert zelfs geen voorstander te zijn van dergelijke vergelijkingen
mett behulp van statistieken.49 Mogelijk had hij daarbij Thijms kritiek in gedachte.
Dee "schoonste vruchten der godsdienst" blijven volgens hem het meest verborgen.. Alleen uiterlijkheden kunnen gemeten worden zoals het aantal onwettige geboorten,, het aantal misdaden en zelfmoorden, de scholingsgraad en dergelijke. Of
err een verband is met de heersende godsdienst is vaak onduidelijk. Zowel het protestantismee als het katholicisme hechten geloof aan de goddelijke wetten van het
evangelie:: individuele misdaden van protestanten of katholieken kunnen daarom
volgenss Nuyens niet aan het kerkgenootschap worden toegeschreven.50 Misdadigerss treft men aan onder zowel protestanten als katholieken.
Behalvee statistische bronnen, zoals bijvoorbeeld J.H. Schnitzler, Statistique généralenérale de la France, worden in de polemiek ook andere bronnen gebruikt, zoals
bijvoorbeeldd reisverslagen. Meestal gebruikt Nuyens dezelfde bronnen als Roussel.. Hij wilde aantonen dat Roussel de bronnen regelmatig uit zijn verband citeert,
enn daardoor een onjuiste voorstelling van zaken gaf. De criticus van De Algemeenene Konst- en Letterbode had er al op gewezen dat statistieken op allerhande manierenn gemanipuleerd en misbruikt kunnen worden.51
Inn de interpretatie van gegevens lopen Nuyens en Roussel ver uiteen. Ze zijn het
err bijvoorbeeld over eens dat Ierland er slecht voorstaat, maar waardoor is dit veroorzaakt?? Volgens Roussel door het katholieke karakter van dit land, volgens
Nuyenss door de eeuwenlange Engelse protestantse onderdrukking. Frankrijk,
eenn welvarende en beschaafde natie, is een ander voorbeeld. Waardoor is haar rijkdomm veroorzaakt? Door haar katholieke karakter volgens Nuyens, door haar gallicanismee in plaats van ultramontanisme volgens Roussel.
Nuyens'' conclusie is dat het katholicisme door Roussel te donker is afgeschilderdd en het protestantisme te helder.52 Dat hij zelf in de omgekeerde fout vervalt,
behoeftt geen betoog. Maar wat bewijst het allemaal? Nuyens constateerde zelf al
datt de polemiek niets aantoont over de waarheid van het katholicisme of het protestantisme.. Nuyens' bedoeling was alleen het negatieve beeld dat Roussel van het
katholicismee geschetst had, enigszins te relativeren en corrigeren. En in die opzet
lijktt hij, in ieder geval tegenover zijn eigen achterban, wel geslaagd te zijn. Rousselss boek hangt volgens Nuyens aan elkaar van schandelijke laster en onbeschaamdee verminking.53 Katholieke Nederlanders waren niet minder dan hun
protestantsee broeders, het was daarom nodig zich teweer te stellen tegen de lasterpraatt uit protestantse hoek. Zijn werk had een therapeutische functie voor het
zelfrespectt der katholieken.

499 Nuyens, Het katbolicismus, deel 2, 458.
500 Idem, 458-459.
511 De Algemeens Konst- en Letterbode (1856) 133-134, laat zich zeer kritisch uit over de becijferingen van
Roussel. .
522 Nuyens, Het katholicismus, deel 2, 469.
533 Idem, III.
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Invloed d

Dee invloed van Nuyens' boek op zijn medekatholieken is ondertussen moeilijk te
meten.. Het schijnt relatief veel gelezen te zijn. In De katholiek werd het tot driemaall toe "met allen nadruk" aanbevolen, als gefundeerde weerlegging van protestantsee aantijgingen.54 Görris meldt dat de oplage van het boek ongeveer 500
exemplarenn geweest zal zijn, wat hij een waar succes voor de jonge historicus
noemt.555 Er was zelfs sprake van buitenlandse belangstelling56 en de mogelijkheid
vann een Franse vertaling werd geopperd.57 Wanneer we de lijst van intekenaren nagaan,, en het aantal door hen bestelde boeken, dan komen we uit op een aantal van
582.. De oplage, en ook de verkoop, zal dus wel hoger zijn geweest. De verkoopprijss van de twee dikke delen was ƒ7,-. De lijst van intekenaren geeft enig inzicht
inn het lezerspubliek. De lijst telt 396 intekenaren (boekhandels bestelden over het
algemeenn meer dan één boek). De omvangrijkste categorie intekenaars blijkt afkomstigg te zijn uit kerkelijke hoek:58 145 intekenaren (=36,6%) waaronder 6 bisschoppen,, 81 pastoors, 30 kapelaans en 10 priesters. Het aantal boekhandels,
bibliothekenn en leesgezelschappen is 106 (=26,76% van het totaal aantal intekenaren)) die tezamen 251 exemplaren bestelden. Nuyens eigen beroepsgroep was vertegenwoordigdd met 11 intekenaren (inclusief verloskundigen en apothekers).
Wanneerr we naar de verdeling per provincie kijken dan blijken Noord- en ZuidHollandd koploper met ieder 158 bestelde exemplaren. O p afstand volgen Brabant
(744 exemplaren) en Utrecht (52 exemplaren).59 Het zijn de provincies met de grootstee (katholieke) bevolkingsconcentraties.60 In West-Friesland had Nuyens zijn
thuisbasiss en kende hij een aantal mensen persoonlijk: via zijn werk als arts maar
ookk door zijn groeiende status als katholieke intellectuele voorman.
Alss we de lijst van intekenaren als uitgangspunt nemen werd Het katholicismus
duss vooral gelezen en gebruikt door de katholieke clerus, niet verbazingwekkend
gezienn het onderwerp en de geringe geletterdheid van het katholieke volksdeel.
Ongetwijfeldd zal de clerus ammunitie aan het boek hebben ontleend voor zijn
preken,, waardoor indirect de verspreiding nog groter geweest zal zijn. Op de seminariess werd het boek wel gebruikt in het onderwijs, al moest Nuyens daar soms
well voor leuren. Nog in 1863 ging de latere bisschop Snickers, toen nog verbondenn aan het seminarie Hagenveld, in op een speciale aanbieding van Nuyens en
plaatstee hij een bestelling van twintig exemplaren.M
544 De katholiek 30 (1856) deel II, 115-119; 31 (1857) deel I, 373-375; 34 (1858) deel II, 180.
555 Görris, Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd, 53.
566 De katholiek 34 (1858) deel 11,180.
577 Görris, Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd, 60.
588 89 intekenaren staan vermeld zonder aanduiding.
599 De verdeling onder de overige provincies is: Gelderland (44), Zeeland (21), Friesland (16), Overijssel (12),
Limburgg (10), Groningen (8) en Drenthe (3). Steden met meer dan tien bestelde exemplaren zijn: Rotterdam
(70),, Amsterdam (61), Utrecht (30), Haarlem (30), Den Haag (27), Leiden (20), Den Bosch (15) en Tilburg (12).
600 Vergelijk de volkstelling van 1849, Hans Knippenberg & Ben de Pater, De eenwording van Nederland.
SchaalvergrotingSchaalvergroting en integratie sinds 1800 (Nijmegen 1988) 28-29. Friesland, Groningen en Drenthe
geenn omvangrijke katholieke enclaves.
611 "Wat U w voorstel betreft om voor het seminarie twintig exemplaren van uw 'Katholicisme' tegen Fl. 50
overr te nemen, dat willen wij gaarne aannemen. Ze kunnen ons zeer geschikt als prijzen dienen voor de jonge
lui."" Brief van Snickers aan Nuyens, 16 maart 1863. Archief Nuyens.
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Uitt protestantse hoek kwam nauwelijks een reactie. Nuyens apologie was weliswaarr gericht tegen protestanten maar toch vooral een preek voor eigen parochie.
Dee tijdschriften die Roussel lovend besproken hadden, besteedden geen aandacht
aann het werk van Nuyens. Onder de intekenaren van Het katholicismus bevond
zichh zegge en schrijven één hervormd predikant, Alb. van Toorenenbergen. In
18566 was hij één van de enthousiaste besprekers van Roussel geweest.62
Mett de Nuyens-Roussel controverse kwam de geschiedenis van deze vorm van
apologetiekk niet tot een einde. Het verband tussen christendom en welvaart werd
inn de rest van de negentiende eeuw nog regelmatig betwist en bediscussieerd. In
18633 bijvoorbeeld hield P. Hofstede de Groot, de enthousiaste inleider van Roussels,, De katholieke en protestantsche natiën onderling vergeleken, een toespraak
overr Het christendom de bron van volkswelvaart.hi Volgens Hofstede de Groot
hadd Nederland zijn welvaart te danken aan de Hervorming. "Toen uit de vrije
evangeliepredikingg der zestiende eeuw de vrije republiek als een wonder voor de
oogenn der verbaasde wereld was opgerezen, bloeiden hier niet alleen heldenmoed
enn staatswijsheid, maar ook nijverheid, handel, kunst en wetenschap."64 Het
christendomm van Rome zou echter een negatieve invloed op de beschaving hebben.. "Hoe Rome den geest onderdrukt, het land verarmt, de volkswelvaart vernietigt,, ziet gij in Spanje, vóór drie eeuwen zoo magtig, na zijne onderwerping aan
Romee door Philips II nu drie eeuwen lang zoo magteloos."65 Roussel had ditzelfdee voorbeeld al in meer uitgebreide vorm behandeld. Nuyens en Roussel worden
doorr Hofstede de Groot niet genoemd.
Alss in 1875 een kleine brochure van de Luikse staathuishoudkundige Emile de
Laveleyee vertaald wordt, die dezelfde strekking had als Roussels werk, reageert
Schaepmann in een stuk van 61 pagina's.6" Opmerkelijk is dat ook Schaepman Nuyenss (en Roussel) niet noemt, ondanks dat de polemiek over hetzelfde onderwerp
gaat.. Guizot en Balmes worden wèl in het voorbijgaan genoemd.67 In een ander
werkk waarbij Schaepman betrokken was, ditmaal als inleider, zou Nuyens' werk
wèll het volle pond gegeven worden. Het boek heeft de treffende apologetische titell Geschiedvervalsching. Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingengen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis door drie vrienden der
waarheid,waarheid, met een brief van Dr. H.J.A.M, Schaepman (zesde druk, Utrecht 1886,
eerstee druk 1884). Hierin wordt Het katholicismus, in betrekking met de beschavingving van Europa diverse malen aangehaald. De kwestie van de christelijke bescha622 Alb. vanToorenenbergens Roussel bespreking is afgedrukt in De recensent, algemeen letterlievend maanscbriftscbrift (1856) tweede stuk, 132-135. Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft hij N u y e n s ' boek nooit besproken. .
633 P. Hofstede de Groot, Het christendom de bron van volkswelvaart. Toespraak bij de godsdienstige herstellingstelling van Nederlands volksbestaan in November 1813 (Groningen 1864).
644 Idem, 31.
655 Idem, 14.
666 H.j.A.M. Schaepman, Godsdienst en volkswelvaart. Eene studie over katholicisme en protestantisme naar
aanleidingaanleiding van "Het Protestantisme en het Katholicisme m hun betrekking tot de vrijheid en den voorspoed der
volken"volken" door Emile de Laveleye. Met een voorbericht van A.E de Savornin Lohman en een brief van W.E.
GladstoneGladstone (Utrecht 1875), een overdruk uit Onze Wachter.
677 Idem, 38.
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vingg zou nog jaren nadien een rol blijven spelen. In 1925 nog zou het bijvoorbeeld
hett thema zijn "van den derden Nederlandschen katholiekendag". In de inleiding
vann dit verslag werd de betekenis van het onderwerp verwoord in termen die ook
Nuyenss zou hebben kunnen onderschrijven: "De bedoeling is namelijk, om te latenn zien, hoe de cultuur, die onze Nederlandsche natie bezit, gegroeid is ook onderr den invloed van het Katholicisme, m.a.w. om aan te toonen, dat het Katholicismee èn in de middeleeuwen èn ook in den lateren tijd een machtigen invloed
heeftt gehad op de beschaving van ons Nederlandsche volk, en hoe de vorming der
Nederlandschee natie een product is ook van Katholieke cultuur."68 Wederom werd
dee beschavingsgeschiedenis gebruikt om inhoud te geven aan de katholieke aspiratiess binnen de Nederlandse natie. Beschavingsgeschiedenis was nog steeds
onderdeell van identiteitspolitiek.

688 Officieel verslag van den derden Nederlandschen katholiekendag, gehouden te 's-Gravenhage op 4, .5 en
66 augustus 1925. Onderwerp: De beteekenis van het katholicisme voor de beschaving in Nederland (Den Haag
1925)) aldaar 5.

