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77 De Nederlandse beroerten in de
zestiendee eeuw: een kwestie van retorica

Dee publicatie van zijn hoofdwerk Geschiedenis der Nederlandsche beroerten in de
XVIeXVIe eeuw (Amsterdam 1865-1870) bracht Nuyens de doorbraak naar een breed
—— en ook niet-katholiek - publiek. Hij verwierf er respect door van zijn professionelee vakbroeders, niet onbelangrijk voor de dilettant in de historische studiën die
Nuyenss toch was. De waardering kwam ondermeer tot uiting in een meer dan
welwillendee bespreking van de belangrijkstepatron van de Nederlandse geschiedwetenschapp Robert Fruin, die constateerde dat Nuyens een boek had geproduceerdd "dat van zoo strenge studie en zooveel historischen zin getuigt, dat een geschiedschrijverr exprofesso er eer mee behalen zou."1 Met dit oordeel werd de katholiekee opvatting over het Nederlands verleden geïntegreerd in een overkoepelendd nationale geschiedenis. Dit was ook Fruins intentie. Met zijn conciliante geschiedschrijvingg wilde hij een nationale geschiedenis creëren die voor alle geloofsrichtingenn aanvaardbaar was.
Dee geschiedenis van de Nederlandse Opstand vervulde een sleutelrol in de opbouww van een nieuwe nationale identiteit. In de nieuwe nationale geschiedschrijvingg werd de Opstand geduid als een nationale vrijheidsstrijd tegen het tirannieke
Spanje.. Robert Fruin concludeerde bijvoorbeeld, naar aanleiding van de vertaling
vann de Rise of the Dutch Republic van de Amerikaanse historicus en diplomaat
Johnn Lothrop Motley (1814-1877):
"Ziedaarr het oogpunt waaruit wij, als ik mij niet bedrieg, den strijd tegen Spanje beschouwenn moeten. Niet om deze of gene handeling der regeering is het volk in opstand
gekomen;; niet om de geloofsvervolging, niet om den tienden penning. Maar het gevoelde
datt eene anti-nationale regeering het een anderen weg opdreef dan dien het altijd bewandeldd had; een weg, die ten verderve leidde. Na langdurig tegenstreven, na duchtig gezweeptt en gespoord te zijn, wierp het ten laatste, als een moedig ros, den roekeloozen ruiterr af, en koos zich een eigen weg.":
Hadd Motley de wortels van de Nederlandse protestantse natie blootgelegd, Nuyenss zag het als zijn taak om deze protestantse duiding van de Nederlandse natie,
waarr de katholieken slechts in de marge geduld werden, ongedaan te maken. Nuyens'' Geschiedenis der Nederlandsche beroerten was een directe aanval op Motley.

11 Robert Fruin, 'D e Nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw, uit een katholiek oogpunt beschouwd', oorspronkelijkk verschenen in De Gids en herdrukt in: R. Fruin, Verspreide geschriften ('s-Gravenhage 1900) deel
II,, 1-37, citaat aldaar op 13.
22 Robert Fruin, ' H e t voorspel van den Tachtigjarigen oorlog', in: R. Fruin, Verspreide geschriften ('s-Gravenhagee 1900) deel 1, 266-449, aldaar 273.
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Retoricaa als middel om te overtuigen

Motleyss Rise of the Dutch Republic had eerst en vooral een functie binnen de
Amerikaansee context van waaruit het boek ook geconcipieerd werd. Motley was
perr slot van rekening een Amerikaan die voor eigen publiek schreef. Dit Amerikaansee publiek was vooral gecharmeerd van de parallellen met de Amerikaanse revolutie:: de Nederlandse Opstand zagen zij als een voorloper van de eigen vrijheidsstrijd.. Dat de katholieken er in dit verhaal niet al te best van afkwamen, was
ookk een criticus als de Engelse historicus J.A. Froude opgevallen: "the fault
throughoutt Mr. Motley's book is the want, absolute and entire, of all sympathy
withh Catholicism, in its vigour as well as in its degeneracy".3 Volgens zijn biograaf
J.. Guberman zag Motley, zoals veel negentiende-eeuwse protestanten, de katholiekenn als "a benighted race" en de katholieke eredienst als "slavish idolity". Voor
hemm waren de katholieken, kortom, een achtergebleven volk met tirannieke neigingen,, het bleek ook uit zijn verhaal over de Spaanse onderdrukking van de
Nederlanden. 4 4
Motleyss Rise werd in 1859 in het Nederlands vertaald en hier enthousiast onthaald,, mede op aanbeveling van rijksarchivaris R.C. Bakhuizen van den Brink, die
eenn voorwoord schreef en het werk van aantekeningen voorzag. De Nederlandse
receptiee van Motley zal hier centraal staan. Belangrijk is nog om op te merken dat
Bakhuizenn het werk volledig naar zijn hand zette. Motleys inleiding schrapte hij
bijvoorbeeld,, maar ook in ander opzicht 'vernederlandste* hij de tekst, zoals niet
alleenn blijkt uit stilzwijgend aangebrachte verbeteringen maar soms ook uit toevoegingenn die overduidelijk uit de pen van Bakhuizen komen. Wanneer wij hieronderr Motley in Nederlandse vertaling citeren, dan dienen wij ons dit bewust te
zijn. .
Dee verschijning van Motleys Rise of the Dutch Republic was een evenement in
dee vaderlandse geschiedschrijving. Hier was een buitenlander die aandurfde waar
geenn Nederlandse historicus zich aan waagde: een aaneengesloten verhaal over de
Nederlandsee Opstand, een synthese over deze voor de Nederlandse geschiedenis
zoo cruciale periode. Motleys geschiedverhaal bereikte door zijn gloedvol karakter
eenn breed publiek. Algemeen werden de stilistische kwaliteiten ervan geroemd.
"Motleyy munt uit in het beschrijven. Hij is een bekwaam stylist, en de sympathie
diee hij gevoelt voor het volk, welk lijden en strijden hij schildert, geeft kleur en
gloedd aan zijn tafereelen.'"1 Motley sprak aan omdat hij, nota bene als buitenlander,, een meeslepend verhaal had geschreven over wat hij zag als onze heroïsche
nationalee vrijheidsstrijd in de zestiende eeuw. Een machtig epos over goed en
kwaad,, over schurken en heiligen, over de ontluiking van de vrijheidsgedachte die
laterr haar bekroning zou vinden in de Amerikaanse vrijheidsoorlog. Een verhaal

33 J.A. Froude, in een bespreking van Motley in de Westminster Review van april 1856, geciteerd in O.D. Edwards,, ' J o n n Lothrop Motley and the Netherlands', in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenisnis der Nederlanden 97 (1982) 561-588, aldaar 567. Voor het overige was Froude overigens vol lof over Motleyss prestatie.
44 J. Guberman, The life of John Lothrop Motley (Den Haag 1973) 48.
55 Fruin, ' H e t voorspel van den Tachtigjarigen Oorlog', 268.
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datt wel waar moest zijn, want had Motley zich niet gebaseerd op een macht aan
nieuww opgedolven archiefmateriaal? Nuyens moest hier een alternatief verhaal
tegenoverr zetten, een verhaal dat in stilistisch opzicht minstens zo overtuigend
wass als dat van Motley. De strijd om de geschiedenis werd zo een strijd die werd
uitgevochtenn met retorische middelen.
Inn de geschiedschrijving is tegenwoordig, in het voetspoor van Hayden White's
Metahistory,Metahistory, veel aandacht voor retorica.6 De narrativistische notie dat geschiedschrijvingg een talig proces van betekenisgeving is, waarbij de historicus het verledenn structureert en interpreteert, is inmiddels gemeengoed geworden. Het is White'ss stelling dat de samenhang van een historisch werk gelegen is in de stijl of poëticatica van de historicus. De historicus ziet gebeurtenissen uit het verleden samen in
eenn betekenisvol geheel. Hij prefigureert deze samenhang in een anders betekenislozee chaos. Deze prefiguratie staat aan de basis van elk historisch werk en vormt
inn feite de onderliggende dieptestructuur ervan. Zij wordt bepaald door de geschiedfilosofiee van de historicus. In zijn Metahistory brengt White het aantal mogelijkee prefiguraties die de historicus zich over het verleden kan vormen terug tot
eenn viertal, wat hij noemt archetypen. Het zijn vier vormen van historisch bewustzijnn die voor hem ieder verbonden zijn met een bepaald linguïstisch protocol.
Alss handzame labels of etiketten voor deze vier vormen van historisch bewustzijn
ontleendee White enkele begrippen aan de literatuurwetenschap, vier overdrachtelijkee stijlvormen of tropen: metafoor, metonymie, synecdoche en ironie. Deze
stijlvormenn bracht White in verband met een viertal manieren waarop de historicuss zijn verhaal kan vertellen: als romance, tragedie, komedie of satire. Volgens
Whitee zijn dit de mogelijke intrige- of plotstructuren die het verhaal samenhang
geven. .
White'ss systeem van tropen oogt bijzonder ingenieus maar heeft, zoals Paul
Rothh heeft opgemerkt, waarschijnlijk net zo weinig praktische waarde voor het
analyserenn van historische teksten als het al even abstracte 'covering law model',
waarmeee vroegere geschiedtheoretici altijd zo in de weer waren.7 In zijn praktischee analyses hanteert White zijn 'systeem' tamelijk losjes en het is niet goed te
zienn hoe dit anders zou kunnen. Mark Phillips heeft beweerd dat White's nadruk
opp de dieptestructuren van een historische tekst de historiografie over stilistische
aspectenn van de geschiedschrijving eerder belast dan geholpen heeft.8 Mede door

66 Hayden White, Metahistory. The historical imagination in nineteenth-century
Europe (Baltimore/Londen
19855).. Voor een indringende bespreking van (de achtergronden van) White's Metahistory zie Hans Kellners
sympathiserende,, 'A bedrock of order: Hayden White's linguistic humanism', in: dez., Language and historicalcal representation. Getting the story crooked (Madison, Wisconsin en Londen 1989) 193-227. De voornaamste
Nederlandsee protagonist van het narrativisme is de productieve Groningse geschiedfilosoof ER. Ankersmit.
Ankersmitt promoveerde in 1983 op Narrative logic. A semantic analysis of the historian's language (Den Haag
1983).. Enkele van zijn belangrijkste opstellen zijn gebundeld in ER. Ankersmit, De navel van de geschiedenis.
OverOver interpretatie, representatie en historische realiteit (Groningen 1990). Van belang is verder ER. Ankersmit,, The reality effect in the writing of history; the dynamics of historiographical topology (Amsterdam 1989).
77 Paul A. Roth, 'Hayden White and the aesthetics of historiography', in: History of the human sciences 5
(1992)17-35,, aldaar 18.
88 Mark Phillips, 'Historiography and genre. A more modest proposal', in: Storia della storiografia 24 (1993)
119-132,, aldaar 121. Vergelijk op dit punt ook Jo Tollebeek, 'Narrativisme in de praktijk?' in: Tijdschrift voor
geschiedenisgeschiedenis 106 (1993) 55-57.
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dee erfenis van White kenmerken de narrativistische studies zich door een hoog geschiedfilosofischh abstractieniveau.
Terwijll het buitengewoon interessant is om het taalgebruik van de historicus in
algemenee zin te onderzoeken, verdient het aanbeveling om ook, meer concreet, de
stijll van individuele historici te analyseren en te plaatsen binnen de context van
hunn oeuvre en tijd. Wat in recente retorica studies wel eens wordt vergeten is dat
retoricaa eerst en vooral een middel is om te overtuigen. Een uitzondering is de
Amerikaansee historicus R.H. Carpenter, die in 1995 een boek publiceerde over de
retoricaa van enkele klassieke Amerikaanse historici, waaronder Carl Becker en
Frederickk Jackson Turner.9 Carpenter focust juist op de overtuigingskracht van
dezee historici. Historici willen niet zomaar een tekst schrijven over het verleden,
diee inwisselbaar is met andere teksten. Zij willen hun collega's en ook de samenlevingg overtuigen dat hun interpretatie van het verleden de juiste is. Daarvoor wordenn alle retorische hulpmiddelen gebruikt die hiervoor ten dienste staan. Vertelinstantie,, verhaalperspectief (focalisatie), verhaal opbouw (volgorde), ritme, personages,, plaats, gebeurtenissen, tijd en het gebruik van stijlfiguren dragen allen bij
aann de overtuigingskracht van de historicus.10 De manier waarop hij zijn verhaal
groepeert,, naar hoogtepunten toe werkt en zijn hoofdpersonages neerzet, is allemaall relevant. Literatuurwetenschapper Ann Rigney heeft dit laten zien in een
studiee over de Franse Revolutiehistoriografie.11 Het voorbeeld is interessant omdatt zij schrijft over een evenement dat vergelijkbaar is met de Nederlandse Opstand.. Rigney besteedt veel aandacht aan hoe gebeurtenissen en ook personages in
eenn bepaalde context beschreven worden en daardoor betekenis krijgen. Interessantt is verder dat zij uitvoerig ingaat op het referentiële aspect van geschiedschrijving.. Een belangrijk verschil tussen fictionele en wetenschappelijke teksten is immerss dat in wetenschappelijke teksten wordt betoogd en geargumenteerd en verwezenn naar een reëel bestaande werkelijkheid. In het literatuurwetenschappelijke
jargonn heet het dat de teksten discursief en referentieel zijn en dat daardoor de
kwestiee van intertekstualiteit meer op de voorgrond staat dan bij fictionele teksten.. Geschiedschrijving heeft ook een politieke betekenis.
Dee historicus opereert niet in een vacuüm. Carpenter wijst in dit verband op een
belangrijkk aspect dat ook Nuyens' rol kan verduidelijken. Hij refereert aan een
functiee die soms aan de historicus wordt toegekend: die van opinion leader.12 Het
komtt regelmatig voor dat de samenleving een beroep doet op historici, die met
hunn speciale kennis, gezag en autoriteit invulling en onderbouwing kunnen geven
aann bepaalde politieke aspiraties. Het sluit aan bij de kern van mijn proefschrift
overr Nuyens als identiteitspoliticus. Met behulp van zijn geschiedschrijving gaf
99 Ronald H . Carpenter, History as rhetoric. Style, narrative, and persuasion (Columbia, South Carolina
1995). .
100 Meer in het algemeen over deze vooral in de literatuurwetenschap gehanteerde begrippen, die overigens
voorall op literaire teksten worden toegepast, zie Mieke Bal, De theorie van vertellen en verhalen. Inleiding in
dede narratologie (Muiderberg 19905) en G.N. Leech & M.H. Short, Style in fiction. A linguistic approach to Englishlish fictional prose ( L o n d e n / N e w York 1983) aldaar met name 75-82.
111 Ann Rigney, The rhetoric of historical representation. Three narrative histories of the French Revolution
(Cambridgee 1990).
122 Carpenter, History as rhetoric, 7-11.
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N u y e n ss een nieuwe en gezagvolle interpretatie van het Nederlands verleden, een
interpretatiee die gebruikt werd o m de Nederlandse katholieke identiteit van een
stevigg fundament te voorzien.
Geschiedschrijvingg werd lange tijd geregeerd door de wetten van de retorica.
Maarr juist in de negentiende eeuw zou hier een belangrijke ontwikkeling in o p treden.. O p allerlei fronten werd de rol van de retorica teruggedrongen, o o k in de
geschiedschrijvingg - die zich in die tijd tot een echte wetenschap trachtte te o n t wikkelen. 133 Voor de retorica betekende dit dat het model van de literaire geschiedschrijvingg steeds meer onder vuur k w a m te liggen. Retorica werd steeds meer b e schouwdd als een lege huls, bedoeld ter verfraaiing, terwijl het eigenlijk o m de inhoudd zou moeten gaan. Sterker nog: de vorm kon je op het verkeerde s p o o r zetten,, het was een oneigenlijk middel om mensen mee te verleiden. Retorica begon
eenn slechte reuk te krijgen en werd niet langer geaccepteerd als middel om te overtuigen.. D e historicus moest voortaan niet zo zeer een geschiedschrijver zijn als
well een geschiedvorser, die zijn beweringen kan staven met gedegen b r o n n e n onderzoek.. H e t model van de historicus als universiteitsprofessor verdrong z o het
ouderee model van de historicus als een man of letters.
Inn de Nederlandse situatie v o r m d e Motleys Rise of the Dutch republic de katalysatorr in dit debat over de status van de literaire geschiedschrijving. In deze discussiee zou N u y e n s een hoofdrol spelen. Mede door de felle kritiek die N u y e n s o p
Motleyy uitoefende, begonnen Fruin en anderen negatiever te oordelen over de literairee geschiedschrijving.

Motleyy als romantisch geschiedschrijver
N u y e n ss liet zich in felle bewoordingen uit over Motleys romantisch literaire geschiedschrijving.. Zijn belangrijkste kritiek was dat Motley met zijn fonkelende en
bewonderenswaardigee stijl een verderfelijke geschiedbeschouwing uitdroeg.
"Hijj ontwaarde hoe de amerikaansche schrijver van 'de geschiedenis van de opkomst der
nederlandschee republiek' onder een schitterenden stijl en eene schilderachtige voordragt
eenee scheeve en onnaauwkeurige voorstelling der wezenlijke geschiedenis verborg; hoe
hijj stelselmatig een schoonen glimp gaf aan daden, die veroordeeling verdienen, en daarentegenn al hetgeen van de andere zijde werd gedaan met de zwartste kleuren schilderde of
daaraann eene hatelijke uitlegging gaf."14
N u y e n ss deelde Motley in bij wat hij de "radikaal-rationalistiesch-fantastische"
beschouwingswijzee n o e m d e ( N u y e n s noemt als Nederlands voorbeeld van deze

133 Over de in de negentiende eeuw terugtredende retorica zie Hayden White, 'The suppression of rhetoric
inn the nineteenth century', in: Brenda Deen Schildgen (redactie), The rhetoric cannon (Detroit 1997) 21-31 en,
meerr toegespitst op de geschiedenis, Lionel Gossman, 'History and literature: reproduction or signification',
in:: Lionel Gossman, Between history and literature (Cambridge/Londen 1990) 227-256.
144 Uit Nuyens' voorwoord in Koch, Onderzoek naar de oorzaken der Nederlandsche omwenteling, v. Strikt
genomenn is de ' H i j ' in dit citaat Koch, maar het is duidelijk dat Nuyens hier zijn eigen mening verkondigt.
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stromingg W.J. Hofdijk15): "Fantazie en anders niet: evenals Schiller en Lamartine,
uitstekendee dichters, maar slechte historici. Motley komt het naast aan Hofdijk:
verouderdee zienswijze, hooge vlucht der fantazie, idealiseering van personen en
zaken:: schildering met Rembrandts penseel, hier alle licht, ginds alle schaduw;
evenn gelijk Michel Angelo (naar men zegt), zijne vrienden ter rechterzijde in het
hemelschh licht, zijne vijanden links in een helsch duister plaatst."16
Motleyy was een van de laatste grote romantische historici.17 Voor een goed begripp van Nuyens' eigen geschiedwerk is het nodig om eerst stil te staan bij Motley
enn bij de wijze waarop de Amerikaan de geschiedenis van de Nederlandse Opstandd ten tonele voerde. Motley karakteriseerde de Nederlandse Opstand als een
treurspel,, een heroïsche strijd om vrijheid en godsdienst, die ten koste van stromenn bloed en dankzij een onuitputtelijk uithoudingsvermogen uiteindelijk gewonnenn werd door de krachten van de vooruitgang. Van Willem van Oranje zelf
namm Motley de term treurspel over, die deze gebruikt had om aan te geven dat met
dee komst van Alva vreselijke dingen stonden te gebeuren.18 Treurspel of tragedie
alss etiket voor de tragische gebeurtenissen in de Nederlanden, waarbij zoveel
bloedd zou vloeien, was voor Motley inderdaad een adequate metafoor.19 De
Nederlandsee Opstand was voor hem "een grootsch taf reel - het langste, donkerste,, bloedigste en belangrijkste van de geschiedenis der godsdiensthervorming in
Europa.. De edelen, in den aanvang zoo hoog boven het volk, werden medegesleeptt door een storm, dien zij niet hadden opgewekt en evenmin wisten te bezweren.. Zelfs de machtigsten en scherpzinnigsten werden her- en derwaarts geslingerdd door den opgeruiden vloed der groote gebeurtenissen, steeds woester en
dreigender,, even onweerstaanbaar als onpeilbaar."20 Motley kiest hartstochtelijk
partij:: hij staat aan de kant van Willem van Oranje, die voor hem in persoon de
menselijkee vrijheid vertegenwoordigde.
Motleyy heeft zijn boek als een toneelstuk opgebouwd in bedrijven. De zes bedrijvenn vallen samen met de regeerperiodes van de landvoogden die Fihps II naar
dee Nederlanden zond. Dit maakt de opbouw van het boek soms wat onevenwichtig,, omdat sommige landvoogden maar kort regeerden of tijdens hun regeerperiodee aanleiding gaven tot weinig dramatisch uitbeeldbare gebeurtenissen. Het betreffendee bedrijf is dan qua omvang veel kleiner dan de anderen. Zo telt het langstee bedrijf, de roerige regeerperiode van Alva, liefst 317 bladzijden, terwijl het
kortste,, Requesens, maar 154 bladzijden omvat. Doordat Motley geschiedenis

155 De voormalige schoolmeester W.J. Hofdijk (1816-1888) was een veelgevraagd auteur, die in vele geschriftenn op aanschouwelijke wijze voor een breed publiek de nationale geschiedenis van Nederland uit de doeken
deedd en bijvoorbeeld ook bij de nationale gedenkdagen zijn woordje meesprak. Over hem zie bijvoorbeeld
E.M.. de Ree, W.J, Hofdijk. Brieven aanJ.A. Alberdingk Thijm (Amsterdam 1993), met een uitgebreide inleidingg van de auteur, met name de paragraaf 'Broodschrijver en Oranjegezinde', 54-58.
166 W.J.F. Nuyens, De Nederlandsche Beroerten der XVIe eeuw, uit een Katholiek oogpunt beschouwd. Andwoordwoord aan Prof. R. Fruin, Prof. J. van Vloten en Dr. M. van Deventer (Amsterdam 1868) 12.
177 O v e r de literaire aspecten van, onder andere, Motleys geschiedschrijving schreef literatuurwetenschapper
Davidd Levin zijn History as romantic art. Bancroft, Prescott, Motley, and Parkman (Stanford, California 1959).
188 Motley, De opkomst van de Nederlandsche Republiek, eerste gedeelte, tweede deel, 47.
199 Meer in het algemeen over theatermetaforen in de geschiedenis zie: Alexander Demandt, Metaphern für
Geschichte.Geschichte. Sprachbilder und Gleichmsse im historisch-politischen Denken (München 1978) 332-425.
200 Motley, De opkomst van de Nederlandsche Republiek, deel 1, 127.
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schrijftt in de v o r m van een toneelstuk krijgt zijn boek een sterk scenisch karakter.
D r a m aa betekent handeling: in een toneelstuk ontwikkelt het verhaal zich via het
spell van de spelers en de w o o r d e n die zij uitspreken. Eenheid van plaats en handelingg is nodig o m d a t al te veel decorwisselingen verwarrend z o u d e n werken en
ookk teveel tijd kosten o m steeds weer opnieuw te beschrijven. Belangrijk kenmerk
vann de romantische geschiedschrijving is, net als van het in diezelfde tijd o p k o mendee genre van de realistische roman, dat een massa aan kleine en goed gedocumenteerdee feitjes gepresenteerd wordt, die de teksten bijzonder omvangrijk makenn en een encyclopedisch aanzien geven. D e schrijfstijl die gehanteerd w o r d t is
droog,, direct en transparant en bedoeld om zo een directe connectie met de werkelijkheidd te suggereren. 21
Bijj het begin van een nieuw toneel ruimt Motley steeds veel plaats in voor een
uitgebreidee beschrijving van de plaats van handeling. Bij de afstand van Karel V is
datt de "vroolijke hoofdstad van Brabant" en meer in het bijzonder (de aankleding
van)) de vergaderzaal van het paleis. " D e muren waren bedekt met prachtige behangselss uit de fabrieken van Atrecht, voorstellende het leven en de heldendaden
vann G i d e o n en de Midianieten, waarbij voornamelijk in het o o g viel het w o n d e r
mett het 'Vlies', waarmede de beroemde kampioen, de groote beschermheilige der
Ridderss van het G u l d e n Vlies, verwaardigd werd. Voor deze gelegenheid waren er
velee versieringen van bloemen en kransen aangebracht. A a n het westeinde der zaal
wass eene ruime stellage opgeslagen..." 22 en z o gaat Motley nog een paar alinea's
door.. In een toneelstuk zijn de spelers de dragers van de handeling, vandaar ook
datt Motley uitvoerige karakterbeschrijvingen geeft van uiterlijk en innerlijk van
dee belangrijkste hoofdrolspelers. D e troonsafstand van Karel V geeft hem de gelegenheidd de belangrijkste hoofdrolspelers te introduceren, die immers vrijwel allemaall bijeen zijn in de grote zaal.
"Ziedaarr nog slechts een klein getal der uitstekendsten uit dien woeligen drom, wier lotgevallen,, voor een gedeelte althans, het mijne taak zal zijn te beschrijven. Hoe velen van
hunn gingen bij al dien glans en luister, een donker en geheimzinnig noodlot te gemoet;
sommigenn om het leven te verliezen op het schavot, anderen door nachtelijken sluipmoord;; weder anderen, wat gelukkiger, om te vallen op het bed van eer; nagenoeg allen,
om,, hetzij vroeger of later in een bloedig graf te zinken!"
Behalvee dat de belangrijkste figuren geïntroduceerd w o r d e n , blikt Motley alvast
vooruitt naar de tragische gebeurtenissen die gaan komen, o m het spannend te makenn voor de lezer/toeschouwer. Hierbij valt op dat Motley gebruik maakt van
sterkee contrasten. D e prachtige luisterrijke bijeenkomst in de grote zaal van het
paleiss in Brussel zal voor velen leiden naar een bloedig graf. D e z e truc past M o t leyy toe o m een extra dramatische lading aan de gebeurtenissen te geven. Een ander
voorbeeldd ter illustratie is de Spaanse furie in A n t w e r p e n (1576). O m deze plunderingg z o vreselijk mogelijk voor te stellen begint Motley eerst met een schilde-

211 Vergelijk F.R. Ankersmit, The reality effect in the writing of history; the dynamics of historiographical
pologypology (Amsterdam 1989) 20.
222 Motley, De opkomst van de Nederlandsche Republiek, eerste deel, 5.
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ringg van de geweldige rijkdom, de schitterende paleizen, de volle pakhuizen. D a n
volgtt - als scherp contrast - d e bende rovers en plunderaars die zich op de stad
storten.. " E e n onheilspellend voorgevoel verspreidde zich d o o r den dampkring;
dee lucht scheen zwart van den opzettenden storm; de toestand was afgrijselijk." 23
D o o rr de scenische o p b o u w ligt de nadruk op decorbeschrijvingen en o p de handelingenn van de spelers. Achterliggende motieven en structurele achtergronden
kunnenn d o o r de gekozen vorm nauwelijks aan b o d k o m e n . D e handeling w o r d t
niett in abstracte zin beschreven maar (na)gespeeld d o o r acteurs. Aan het eind van
eenn bedrijf valt soms letterlijk het doek zoals bijvoorbeeld aan het eind van het
'voorspel',, als Alva met zijn leger nadert o m de schuldigen aan de Beeldenstorm te
straffen.. Velen wachten dit niet af en vluchten, zoals o o k de prins van Oranje.
"Enn terwijl het land aldus verlamd ligt onder de reeds heerschende en nog te verwachten
ellende,, weergalmt [van achter het toneel!] het naderend trompetgeschal der spaansche legerbendenn van de overzijde der Alpen. Het gordijn valt, na het voorbedrijf van het grootee treurspel, dat Oranje's voorzeggende geest voorspeld had. Als het gordijn weder opgehaaldd zal zijn, zullen tooneelen van jammer en bloed, veldslagen, belegeringen, terechtstellingen,, daden van gewetenlooze maar stoute dwingelandij, van bovenmenschelijken
weerstand,, van heldhaftige zelfopoffering, dwependen moed en dolle wreedheid, zoowel
inn de zaak van het recht als die van het onrecht, zich onthullen in eene ontzagwekkende
reeks:: een schouwspel van menschelijke geestkracht, van menschelijk lijden en menschelijkee lijdenskracht, zooals zich niet dikwijls op het tooneel der wereldgebeurtenissen ontwikkeldd heeft."-4
O o kk in meer afgeleide zin hanteert Motley een aantal theatermetaforen. D o o r te
sprekenn over marionettentheater, maskers en kluchten maakt hij duidelijk dat volgenss hem aan Spaanse zijde Filips de touwtjes in handen heeft. Zoals bijvoorbeeld
wanneerr hij Filips landvoogden beschrijft als marionetten in diens hand. "Wie
echterr o o k het koninklijk gezag in de Nederlanden zou k o m e n vertegenwoordigen,, altoos moest hij in een ongelukkigen toestand zijn. Hij was niets meer dan
eenn strooman, een marionet. Filips' trots was het om al de draden in zijn uitgestrektt Rijk zelf vast te houden en er zelf aan te trekken. Zijn marionetten, hoe fraai
o o kk uitgedost, knikten en bewogen zich enkel naar zijn wil en hij zei alles wat ze
tee zeggen hadden." 2 5 D e Spaanse vorst draait mensen een rad voor ogen door te
manipulerenn met wisselende maskers en het ensceneren van kluchten: de ware Filipss is in essentie een veinzende wreedaard, die op bloeddorstige wijze zijn wil in
dee N e d e r l a n d e n tracht d o o r te d r u k k e n .
D ee taak van de historicus vergelijkt Motley met de historieschilder. In briljante
taferelenn moet hij de lezer een schilderijententoonstelling voortoveren waarin hij
dee heroïsche en minder heroïsche daden aanschouwelijk maakt voor een breed en
meelevendd publiek. Een voorbeeld is zijn verzuchting als hij de Slag bij Grevelmgenn wil beschrijven, waar Egmond zijn faam als legeraanvoerder zou vestigen.
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"Hett was een woeste strijd, man tegen man, aanvoerder en soldaat, ruiter en voetknecht,, lansknecht en musketier, allen worstelend onder een verward, voet tegen
voet,, borst tegen borst, paard tegen paard, een gevecht, dat het krachtig penseel
vanvan Wouwerman, den nationalen kunstenaar, wel waardig ware geweest "2h Elderss spreekt Motley, om enkele onstuimige gebeurtenissen te verbeelden, over een
"reekss van nachtstukken, in den smaak van Rembrandt". 27 De schildermetafoor
verwijst,, net als de hiervoor al behandelde toneelmetafoor, naar een aanschouwelijkelijke voorstelling van het verleden. Motleys Rise is een opeenvolging van schilderstukken,, waarin hij de werkelijkheid zo goed mogelijk heeft willen portretteren.. Als gevolg van deze methode ligt de nadruk op de statische beschrijving van
uiterlijkheden,, op uiterlijk in plaats van innerlijk, oppervlakte in plaats van diepte.. De ontwikkeling die plaats vindt tussen het ene schilderij en het volgende is
langg niet altijd duidelijk: Motleys geschiedschrijving is een aaneenrijging van momentopnames.. Het accent ligt op synchronie in plaats van diachronie.
Inn schrille kleuren schilderde Motley het onvermijdelijke van de opstand.
"Dee wanhoopskreet van het volk steeg [in 1565] ten hemel; het bevelschrift werd met verwenschingenn ontvangen; de stijgende volkswoede sloeg als een gloeiend roode vlam dreigendd boven de huizen van elke stad, van elk dorp uit. Onmogelijk kon het naderen van de
worstelingg langer miskend worden. Het vreeselijke treurspel, zoolang reeds en telkens
meerr door den grooten wachter des lands voorzegd, daagde op. Het bijgeloof zag bovennatuurlijkee en noodlottige voortekenen aan den hemel: vijandelijke legers schenen strijd
tee voeren in de wolken; bloedregen viel op de aarde neder; de engel der verwoesting reed
opp den stormwind."28
Tegenoverr het naderend onheil zullen de Nederlanders al hun bloed inzetten en ze
zullenn met al hun uithoudingsvermogen strijden.
Voorr Motley was de geschiedenis van de Opstand een onderdeel van een veel brederee strijd tegen onderdrukking en dwingelandij. Het was slechts één van de episodenn uit de geschiedenis van de mensheid, die voor Motley in het teken stond van
dee menselijke vooruitgang en de nationale vrijheid. In het voorwoord en de inleidingg van de oorspronkelijke editie van de Rise, die in de Nederlandse vertaling
doorr Bakhuizen was geschrapt, stelde Motley dat de belangrijkste karakteristiek
vann de Nederlandse geschiedenis de liefde voor vrijheid was en een instinct voor
zelfbestuurr tegen vreemde onderdrukking. 29 Daarin ligt, ook voor buitenstaanderss zoals Motley zelf, het belang en de continuïteit van de Nederlandse geschiedenis.. Deze strijd is veel breder en, in Motleys optiek, niet alleen beperkt tot de
Republiek.. Het is een vrijheidsstrijd die in vele landen en in vele tijden gevoerd is.
Voorr Motley was de Nederlandse Opstand vergelijkbaar met de Engelse vrij266 Motley, eerste gedeelte, eerste deel, 78. De cursivering is van mij. Het gaat hier overigens om een toevoegingg van Bakhuizen van de Brink die in de originele Engelse editie niet te vinden is.
2727 Motley, De opkomst van de Nederlandsche republiek, eerste gedeelte, vierde deel, 176.
288 Motley, De opkomst van de Nederlandsche Republiek, eerste gedeelte, tweede deel, 42.
299 John Lothrop Motley, The Rise of the Dutch Republic. A history (Londen 1856): 'Historical introduction',, 1-92.
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heidsstrijdd en met de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd. H e t zijn allemaal afspiegelingenn van die brede stroom in de menselijke geschiedenis naar een grotere
vrijheid.. Schakels van dezelfde ketting.
"Soo much is each individual state but a member of one great international commonwealth,
andd so close is the relationship between the whole human family, that it is impossible for
aa nation, even while struggling for itself, not to acquire something for all mankind. The
maintenancee of the right by the little provinces of Holland and Zeland in the sixteenth, by
Hollandd and England united in the seventeenth, and by the United States of America in
thee eighteenth centuries, forms but a single chapter in the great volume of human fate; for
thee so-called revolutions of Holland, England, and America, are all links of one chain." ,;
H e d e nn en verleden vloeien in elkaar over, zoals bijvoorbeeld in de passage waarin
Motleyy de slag bij Heiligerlee beschrijft, het traditionele begin van de Tachtigjarigee O o r l o g . In deze passage vervlecht Motley de gebeurtenissen uit de zestiende
eeuww met die van de Romeinse tijd.
"" Lodewijk van Nassau had te middernacht zijn kamp bij Appingadam opgebroken. Na in
zuidelijkee richting teruggetrokken te zijn langs den smallen, door moerrassig land loopendenn Woldweg, had hij omtrent drie mijlen van zijn vorige legerplaats post gevat, dicht
bijj het klooster Heiligerlee, of den heiligen heuvel. (...) Heiligerlee was een met hout bewassenn heuvel, door praemonstratenser monniken opgeworpen, de eenige hoogte in die
moerassigee weilanden, die zich tussen de Eems en de Lippe uitstrekken, die 'verraderlijke
velden'' van Tacitus. Hier was het dat Herman, de eerste der Teutoonsche helden, drie legioenenn oude krijgers van het heerschzuchtige Rome vernietigd had. Hier was het dat de
schimm van Varus, met slijk en bloed bezoedeld, uit het moeras was opgerezen, om Germanicus,, die hem wreken kwam, te waarschuwen, dat het duitsche vrijheidsgevoel een gevaarlijkee tegenstander was. En, bij het zich gedurig herhalen der geschiedenis, hield thans
eenn ander duitsch krijgsman in die zelfde gevaarvolle streek een voordeelige stelling bezet.
Dee dwingelandij die hij bestreed, streefde naar even groote uitbreiding als die van Rome
enn had hare machtige vleugelen uitgestrekt over werelden, waarvan de Caesars nooit haddenn gedroomd. Ook zij stond in het harnas, niet enkel om de rechten der der menschheid,
maarr ook om de goddelijke rechten te verguizen. De vrijheidsstrijd zou gestreden worden
voorr vaderland en voor geweten: het gold een nog heiliger zaak, dan die Hermans arm gesterktt had.""
Zelfss het landschap en de omgeving van Heiligerlee waren betekenisvol. H e t is
hetzelfdee landschap waar H e r m a n zijn strijd geleverd had. D e episode van Claudiuss Civilis ziet Motley als een voorafschaduwing van het zestiende-eeuwse conflictt met Spanje. D e geschiedenis zou zich zelfs herhalen.
"Thee contest of Civilis with Rome contains a remarkable foreshadowing of the future
conflictt with Spain, through which the Batavian republic, fifteen centuries later, was to be
founded.. The characters, the events, the amphious battles, desperate sieges, slippery alliances,, the traits of generosity, audacity and cruelty, the generous confidence, the broken
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faithh seem so closely to repeat themselves, that History appears to present the selfsame
dramaa played over and over again, with but a change of actors and of costume."12
Allee toneelstukken over en uit de wereldgeschiedenis gaan in feite over hetzelfde
thema:: menselijke vooruitgang en vrijheid. Alleen de acteurs wisselen zo nu en
dann van kostuum.
Viaa allerlei retorische hulpmiddelen stelde Motley het thema steeds weer aan de
orde.. Zo maakt hij bijvoorbeeld veel werk van een masterplan van Willem van
Oranjee die, in het nauw gedrongen in de jaren rond 1576, zich met de gehele bevolkingg in wilde schepen naar de Nieuwe Wereld. Als een soort pilgrim fathers
avantt la lettre.33 De vergelijking met de dappere Engelse puriteinen is nooit ver
weg.. "[D]e puriteinen der Nederlanden" hadden in "karakter en in toestand veel
overeenkomstt met de engelsche puriteinen, die drie vierde eener eeuw later eene
wijkplaatss zochten in de republiek der Nederlanden, om van daar het amerikaanschee gemeenebest te gaan stichten."34 De uitkomst van de Nederlandse Opstand
beschouwtt Motley geheel en al in het licht van de Amerikaanse vrijheidsoorlog.35
Hett hoofdstuk over de afzwering van Filips II noemt hij niet voor niets 'De onafhankelijkheidsverklaring',, de acte van afzwering is geschreven door de 'Vaders der
toekomstigee republiek': een echo van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaringg door Nederlandse 'founding fathers'. "Even als twee eeuwen later in NoordAmerikaa gedaan zou worden, kampten ook deze Nederlanders om staande te
houden,, niet om omver te werpen."3''
Dee geschiedenis van de Nederlandse Opstand werd zo een heroïsche vrijheidsstrijd,, van recht tegen onrecht, van vrijheid tegen despotisme. De zin en betekenis
vann de geschiedenis is gelegen in het vrijheidsideaal, dat langzaam maar zeker ontluikt.. O p deze manier samengevat heeft Motley heel wat gemeen met die andere
grotee romantische geschiedschrijver, Jules Michelet. Ook voor de hartstochtelijke
Michelett is de geschiedenis een strijd tussen de krachten van recht en onrecht, van
vrijheidd en despotisme, culminerend in die grootse en heroïsche Franse Revolutie.
Dezee heroïsche vrijheidsstrijd geeft ook de plotstructuur aan beider werken, die
-- in White's terminologie - ontleend is aan de romance, de bij uitstek geschikte
verhaalvormm om een strijd tussen goed en kwaad weer te geven waarbij uiteindelijkk het goede wel moet overwinnen. 37 De negentiende-eeuwse geschiedfilosoof
J.G.. Droysen (1808-1884) karakteriseerde in zijn Hïstorik dit type verhalende geschiedschrijvingg als 'katastrophisch': centraal staat de strijd tussen het oude en het
nieuwe,, logischerwijs vooral in revolutionaire tijden op de voorgrond tredend.3"
Voorr Motley is de historicus een rechter die streng alle krachten moet veroordelenn die als struikelblok fungeren in de strijd voor een betere toekomst. Net als Mi-

322 Uit de inleiding van de Engelse editie van The rise, 17.
333 Motley, De opkomst van de Nederlandsche Republiek, eerste gedeelte, derde deel, 244,
344 Motley, De opkomst van de Nederlandsche Republiek, eerste gedeelte, tweede deel, 44.
355 Idem, eerste gedeelte, vierde deel, 259-265.
366 Idem, eerste gedeelte, deel vier, 265.
377 White, Metahistory, 143-162.
388 Johann Gustav Droysen, Hïstorik. Vorlesungen iiber Enzyklopadie und Methodologie
(Darmstadtt 1977)295.

der

Geschtchte

2144

Katholieke identiteit en historisch bewustzijn

chelett ziet hij de historicus als een morele instantie die als rechter zijn oordeel
moett uitspreken over de vooruitgang van het vrijheidsideaal.

Bezwarenn tegen Motley
Hett gloedvolle beeld van Motley moest Nuyens nu, met zijn eigen retorische
middelen,, zien af te breken. De eerste stap daarvoor was de vertaling van een
Duitstaligee monografie over de geschiedenis van de Opstand, een werk van de
Oostenrijksee historicus en publicist Matthias Koch (1798-1877).39 De Nederlandsee Opstand was een strijdtoneel van internationaal debat en kon dat ook worden
omdatt zulke algemene vragen in het geding waren: vrijheid en democratie, katholiekee onderdrukking en protestantse vrijheidsstrijd. In zijn voorwoord plaatste
Kochh zijn boek heel nadrukkelijk in de context van deze ideologische strijd. De
geschiedschrijvingg van de zestiende eeuw werd volgens hem te veel gebruikt "zur
Befriedigungg des confessionellen Hasses und als Unterlage für die Geltendmachungg moderner Ideeën in der Politik benützt worden" waardoor de geschiedenis
doorr "Parteimanöver gefalscht ist."40 Het lag allemaal erg gevoelig, zeker ook in
Duitslandd en Oostenrijk, die net als het negentiende-eeuwse Nederland volop bezigg waren met hun eigen proces van nationale identiteitsvorming. Koch zei objectieff te werk te willen gaan, zonder zich door partijpolitieke of religieuze motieven
tee laten leiden. Maar ondertussen constateerde hij wel dat Willem van Oranje ten
onrechtee een heiligennimbus had aangemeten gekregen en Filips meer zwart was
gemaaktt dan gerechtvaardigd is.
Nuyenss nam, op verzoek van Thijm, zelf de vertaling van Koch ter hand.41 Dit
hadd Nuyens in het vuur van de strijd toegezegd toen Thijm hem daarom vroeg namenss de vereniging Regt voor Allen.42 Later kreeg Nuyens spijt van zijn toezegging,, uitgerekend omdat hij veel aan te merken had op de stijl van Koch. Aan
Thijmm schreef hij: "Wil ik u wat vertellen? Indien ik het niet kinderachtig vond,
terugg te trekken, deed ik het. Doch ik ben nu reeds aangevangen: en franchement
gesprokenn voor u zou ik mij zoo kleingeestig niet willen aanstellen. De stijl van
hett werk is stuitend, onbegrijpelijk op vele punten en doelt op een massa particulariteitenn in de geschiedenis mij nog onbekend. Dit maakt het begrijpen moeyelijk,, de vertaling onaangenaam, en de taak zwaarder dan het schrijven van een oorspronkelijkk iets."43 Daarbij zag Nuyens in dat Kochs boekwerk niet in alle op399 Matthias Koch, Untersucbungen über die Empörung und den Abfall der Niederlande von Spanten (Leipzigg 1860). Over Koch zie: 'Koch, Matthias', in Ostereicbisches Biographiscbes Lexicon 1815-1950 (Wenen/
Keulen/Grazz 1969) deel IV, 19-20.
400 Matthias Koch, Untersucbungen über die Empörung und den Abfall der Niederlande von Spanien (Leipzigg 1860) v.
411 Matthias Koch, Onderzoek der oorzaken der Nederlandscbe omwenteling, in de XVIe eeuw. Een weerlegginglegging der geschiedvoorstelling van John Lothrop Motley, m zijne 'Opkomst van de Nederlandscbe
Republiek',bliek', uit het hoogduitsch overgezet door Dr, W.J.F. Nuyens (Amsterdam 1862). Thijm had er bij Nuyens op
aangedrongenn de naam van Motley in de titel op te nemen: dat zou gunstig zijn voor het 'debiet'. Brief Thijm
aann Nuyens, 31 december 1861. Archief Nuyens, Nijmegen.
422 Brief Thijm aan Nuyens, 27 juli 1860, Archief Thijm, Katholiek Documentatiecentrum.
433 Brief Nuyens aan Thijm, 16 september 1860, Archief Thijm, map 2943: Katholiek Documentatiecentrum
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zichtenn voldeed als weerlegging van Motley. Daarvoor schoot het werk in wetenschappelijkk opzicht te kort. In zijn voorwoord oordeelde Nuyens uiteraard wat
vriendelijkerr al plaatste hij ook daar enkele relativerende kanttekeningen.44 Maar
dee echte weerlegging zou toch van hemzelf moeten komen.
Hoee internationaal het debat over de Opstand was, bleek ook uit een boek van
dee Duitse katholieke geestelijke FJ. Holzwarth (1826-1878).45 Het boek van
Holzwarthh bood, net als dat van Nuyens en van Koch, een spiegelbeeld van Motley.. Ze wilden, alle drie, Motleys nationaal-protestantse visie op de Nederlandse
Opstandd afbreken. Holzwarth, die in 1865 zijn Der Abfall der Niederlande
(Schaffhausenn 1865) publiceerde, was evenals Nuyens een katholiek die op het
plattelandd woonde en dus, zoals hij in zijn voorwoord meldt, ver van de culturele
knooppuntenn verwijderd zonder toegang tot een grote bibliotheek - ongeveer dezelfdee klacht die Nuyens in verband met zijn eigen positie zo vaak zou herhalen.
Onafhankelijkk van elkaar waren ze door Motley tot dezelfde studiën aangezet;
vervelendd voor Nuyens was dat Holzwarth zijn werk eerder afgerond had
waardoor,, zo vreesde hij, zijn latere eigen boek over De Beroerten misschien overbodigg geworden was. "Soms zou men denken dat hij mij, of ik hem nageschreven
heb,, zoo verrassend zijn de overeenkomsten. Omtrent sommige punten is hij beterr op de hoogte dan ik. (...) Onze grondïnzichten zijn (...) volmaakt dezelfde. (...)
Ikk zou aarzelen aan wiens werk den voorkeur te geven."46 Voor de Nederlandse situatiee bleek Holzwarth echter geen sta in de weg te zijn voor Nuyens' reizende
ster.. Het enige negatieve voor Nuyens was misschien dat Holzwarths Abfall een
Duitsee vertaling van Nuyens' Beroerten overbodig maakte. Nuyens vond het erg
belangrijkk dat zijn werk in een andere taal vertaald werd. Hij wilde "de geijkte
historiebeschouwingg over onze opstand weerleggen voor geheel de wereld".47
Nuyenss had de ambitie om internationaal door te breken, iets dat hem echter nauwelijkss gelukt is buiten katholieke kring. Het meest serieus waren nog de onderhandelingenn met een Brusselse uitgever, voor een vertaling in het Frans. Ook hier
werdd hij echter geconfronteerd met Holzwarth. Om Nuyens' financiële eisen te
temperenn dreigde de uitgever in plaats van Nuyens dan maar Holzwarth te vertalen.. In een brief aan Thijm beargumenteert Nuyens omstandig dat de Brusselse
uitgeverr ervan overtuigd moet worden dat De Beroerten toch verre te prefereren
zijnn boven Holzwarths Abfall.™ Zonder resultaat. Uiteindelijk werden geen van
beidenn in het Frans vertaald.
Nijmegen.. O o k Thijm vond de stijl van Koch "niet prettig". Brief van Thijm aan Nuyens, 5 september 1860,
Archieff Nuyens, Nijmegen.
444 Zie vooral Nuyens' voorwoord in Koch, Onderzoek naar de oorzaken der Nederlandsche
omwenteling,
vi-vii:: "hij beschouwt dien arbeid als eenen degelijken, als de vrucht van een ijverig en volhardend onderzoek,
inn één woord, als eenen arbeid, die een gewigt in de schaal kan leggen tegenover het zoo ten onregte geprezenee werk van Motley." Maar Nuyens schrijft ook: " N u en dan leest ook hij zijne bronnen niet zonder vooroordeell en handelt dpartipris" en "uit antipathie tegen de oorzaken en bewerkers der nederlandsche revolutie,, een te verschonend oordeel velt over de daden, die immer onverschoonbaar blijven".
455 Over Holzwarth: 'Holzwarth: Franz Joseph', in: Allgemeine Deutsche Biographie (Leipzig 1881) deel 13,
34. .
466 Citaat uit een belangrijke brief van Nuyens aan Thijm, 16 augustus 1865, Archief Thijm, K D C , Nijmeg e n -477 Brief van Nuyens aan Thijm, 2 juni 1867, Archief Thijm, K D C .
488 Idem.
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Nuyens'' retorische strategie

Nuyens'' voornaamste strategie was het om Motleys Rise te stigmatiseren als extreemm vooringenomen. Motley was partijdig. Omdat hij partij kiest voor Willem
vann Oranje vergoelijkt hij al diens daden en kan hij geen enkel begrip opbrengen
voorr diens tegenstander Filips. Hij meet met twee maten en verwringt daarbij de
feitenn en stelt ze in een vals daglicht. Dat Motley daarbij enig succes boekte, wijdt
hijj vooral aan diens schrijfstijl. Het was dan ook deze schrijfstijl die Nuyens bij
herhalingg in een ongunstig daglicht stelde. Een bloemlezing uit De Beroerten:41*
** "De schets, door Motley gegeven, is schitterend, maar met valsche kleuren en
voll haat en partijzucht."
::
"" "[M]et hartstochtelij ken haat of vooringenomenheid (...) geschreven."
** Het is Motley "die al deze beschuldigingen van Viglius' vijanden en tegenstanderss in den laatsten tijd weder op eene schilderachtige, maar zeer onjuiste wijze
heeftt geformuleerd."
::
"" "De schildering van Karels regeering in de Nederlanden is door Motleij met valschee kleuren voorgesteld."
::
"" "[Bjijna niet één werk over de nederlandschen geschiedenis met zulken vinnigen
haatt is geschreven tegen alles wat den Katholiek dierbaar is, met zulke verachtingg en verguizing wat hem heilig is, met zulke fanatieke woede tegen Filips, de
Spanjaardenn en de katholieke Nederlanders, met zulke fanatieke vergoding van
Oranjee en diens Nederlanders. Het wordt daardoor voor den rechtvaardigen lezerr ten eenenmale ondragelijk en voor de behoorlijke kennis der geschiedenis
vann die dagen ten eenenmale onbruikbaar."
::
"" "verwringt de feiten met oogmerk om alles, niet slechts wat van spaansche, maar
ookk wat maar van katholieke zijde komt, hatelijk voor te stellen".
** "Rhetorische uitvallen; meer niet!"
::
"" "Een bewijs hoe Motley de feiten schildert naar fantazie, niet naar hetgeen hij
geboekstaafdd vindt."
;:
"" "Men ziet hier weder hoe Motley de geschiedenis verwringt en geheel en al onwaarheidd spreekt."
::
'' "Geen sterker bewijs, hoe de amerikaansche schrijver de geschiedbronnen, welkee hij aanhaalt, verwringt naar zijn hartstochtelijke zienswijze".
::
"" "Ongetwijfeld moet men de historie schrijven als een roman of als een pamflet
enn veel vertrouwen stellen in de onbekendheid (ook der Nederlanders) met de
personenn en gebeurtenissen der VXIe eeuw, om zulk een oordeel te durven uiten." "
** "[B]eschuldigt onoordeelkundig en hartstochtelijk Don Jan".
** "Motley, wiens voorstelling meer op effekt berekend dan op waarheid gegrond
is." "

499 W.J.F. Nuyens, Geschiedenis derNederla.nd.sche Beroerten in de XVIe eeuw (Amsterdam 1865-1870) deel
I,, 7, noot 1; Idem, 35, noot 2; 56, noot 1; 96, noot 1; 106, noot 1; 128, noot 2; deel II, 9; deel II, tweede deel, 19,
noott 1; 96, noot 1; 159, noot 1; 253, noot 1; deel III, eerste deel, noot 1; tweede deel, 17, noot 1; 79, noot 3; 164,
noott 2.
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::

'' "[Stelt] de feiten in een valsch daglicht".
"" "[BJlinde vooringenomenheid diens schrijvers met den Zwijger".

:

Motleyy schreef misschien prachtig maar hij is volgens Nuyens vooral uit op effect
enn niet op de waarheid. Motley schilderde een prachtig schilderij, maar met valse
enn hatelijke kleuren. Afkeurend bedoeld schrijft Nuyens dat men misschien historiee kan schrijven als een roman maar dat een echte geschiedschrijver zo toch niet
tee werk kan gaan. Nuyens trekt een vergelijking met de historische roman,50 die bij
hemm blijkbaar niet gunstig bekend staat. In een historische roman worden fabeltjess opgedist die niks met de geschiedenis te maken hebben.
Tegenoverr de Amerikaan plaatst Nuyens zichzelf als een geheel ander type
historicus:: als de antithese van Motley. De historicus moet volgens Nuyens onbevooroordeeldd zijn, zonder vooringenomenheid, eerlijk en nauwkeurig afwegend,
niett met twee maten metend: allemaal eigenschappen die Nuyens in Motley miste.
Hett is opvallend hoe vaak Nuyens zijn geschiedkundig credo formuleert vanuit
eenn felle aanval op Motley. Als motto voor De Beroerten gebruikte hij, in een
enigszinss gebrekkige vertaling, het bekende woord van Cicero: "Wie weet niet dat
hett de eerste plicht eens geschiedschrijvers is, dat hij niet iets onwaars durve zeggenn of iets waars niet durve zeggen: dat hij bij het schrijven geen vermoeden geve
vann te willen vergoelijken of iets te verdraaien."51 Meerdere malen spreekt hij over
dezee "eerste" en "heilige plicht" van iedere geschiedschrijver.52 O p dit punt zou de
historicuss zich onderscheiden van de romanschrijver. Het is misschien zo dat
schrijverss als Waker Scott vanuit hun dichterlijke verbeeldingskracht de historischee waarheid dichter benaderen dan sommige historici, zoveel wil Nuyens nog
well toegeven. Echter: "verbeelding is een verleidster, die de historie van den weg
derr waarheid poogt af te leiden. Dichters zijn veel te subjektief om ooit eene zaak
behoorlijkk objektief te kunnen beschouwen." Wat dat betreft had Motley, naar de
meningg van Nuyens, beter een roman kunnen schrijven: "hij zou dan beter op zijnee plaats geweest zijn; misschien had hij Waker Scott geëvenaard, zoo niet overtroffen."533 Nuyens beschreef Motley als een schrikbeeld van hoe literaire geschiedschrijvingg in strijd kon zijn met het ideaal van een onbevooroordeelde geschiedschrijving. .
Nett als Fruin gebruikte Nuyens een afstandelijke schrijfstijl, die zich meer leendee voor 'objectieve' wetenschapsbeoefening dan de 'literaire' schrijfstijl van Motley.544 Nuyens presenteerde zich zo als een ander type historicus. Een type histori-

500 Nuyens, Geschiedenis der Ncderlandsche Beroerten, deel III, deel 1, 135.
511 Nuyens, Geschiedenis der Ncderlandsche Beroerten, deel III, deel 2, 225.
522 Idem, band II, deel 1, 32; band III, deel 1, 218; band III, deel 2, 225.
533 Nuyens, De Nederlandsche Beroerten der XVIe eeuw, uit een Katholiek oogpunt beschouwd, 13.
544 O n n o Boonstra heeft een computeranalyse gemaakt van het taalgebruik van enkele negcntiende-eeuwse
Nederlandsee historici, waaronder ook Fruin en Nuyens. Zijn conclusie was dat waar Van Vloten tamelijk wat
literairee middelen gebruikt om zijn geschiedverhaal te kracht te geven, dit bij Nuyens en Fruin veel minder het
gevall is. O n n o Boonstra, 'Stijl en distantie. Een computeranalyse van zes teksten van negentiende-eeuwse geschiedschrijvers',, in: Verleden Tijd Schrift 2 (1996) 31 -35. Over Van Vlotens literaire schrijfstijl, die sterk geïnspireerdd was door Hoofts Historiën, zie: Mea Mees-Verwey, De betekenis van Johannes van Vloten (Santpoort
1928)96-113. .
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cuss dat aansloot bij de eisen van de nieuwe, wetenschappelijke geschiedschrijving.
InIn zijn voorwoord ging Nuyens uitgebreid in op de door hem gebruikte bronnen,
waarbijj hij - geheel in de nieuwe geest - uitgebreid aan bronnenkritiek deed.55
Meermalenn schrijft Nuyens dat de historicus nuchter moet analyseren en het bewijsmateriaall voor en tegen goed tegen elkaar moet afwegen. Zijn noten, onder
aann de pagina, legden er getuigenis van af. In deze retorische strategie paste ook
eenn aanval op de wijze waarop Motley zijn bronnen gebruikte. In de nieuwe wetenschappelijkee geschiedschrijving moesten dit soort argumenten immers de
doorslagg geven. Meermalen liet Nuyens zien dat Motley zijn bronnen onjuist of
onvolledigg citeerde. Hij demonstreerde zo dat hijzelf, in tegenstelling tot Motley,
dee serieus te nemen wetenschapper was. De onbevooroordeelde onderzoeker die
zoo onpartijdig mogelijk te werk was gegaan.

Eenn vergelijking van de Opkomst en de Beroerten
Maarr Nuyens wilde niet alleen afbreken. Hij wilde ook een nieuwe visie geven op
dee geschiedenis van de Nederlandse Opstand. Nuyens' visie was een katholieke
visie.. Dat was nog ingewikkeld genoeg. Want hoe kon een katholieke visie op de
Opstandd tegelijk ook nationaal zijn? Nuyens* standpunt over de Opstand werd
noodzakelijkerwijss gekenmerkt door een grote mate van ambivalentie. Terwijl
Motleyy de Opstand zag als een algemeen en nationaal volksverzet tegen de wrede
onderdrukkendee inquisitie, dus als een strijd omwille van de (geloofs)vrijheid, geloofdee Nuyens minder in dit soort monocausale verklaringen waarin goed en
kwaadd eenduidig tegenover elkaar geplaatst worden. Nuyens' verhaal was minder
eenduidigg dan dat van Motley. Nuyens verklaarde de Opstand uit een complex
samengaann van een drietal factoren: het verzet van de adel tegen de centraliserendee politiek van de koning; het nationale verzet tegen de Spanjaarden; en de Reformatie.5,66 In bijna alle gevallen koos Nuyens in feite partij voor Filips, die met zijn
centraliserendee politiek in de geest van zijn tijd handelde. Net zoals elders in Europaa stuitte dit op het particularistisch verzet van de adel, die zich in haar macht
enn rijkdom beknot zag. Een belangrijk verschil met elders was echter dat hier ook
eenn nationaal element ging meespelen, omdat de vorst immers een Spanjaard was.
Ditt nationale element is misschien het enige waar Nuyens nog sympathie voor op
kann brengen, al plaatste hij ook hier enkele kritische kanttekeningen. Zo waren
Margarethaa van Parma en Granvelle volgens hem geen vreemdelingen (want toch
geborenn in de Nederlanden of Bourgondië), zoals de Duitse vorst Willem van
Oranjee dat overigens wèl was.
Dee Hervorming was voor Nuyens de belangrijkste factor, echter vooral in negatievee zin. De Opstand was voor hem geen strijd omwille van verdraagzaamheid
enn gewetensvrijheid. "Geen scheever voorstelling dan deze. Door met duizend

555 Nuyens, Geschiedenis der Nederïandsche beroerten, Voorwoord, xvii-xxii.
566 Over N u y e n s ' oordeel over de grondoorzaken van de Nederlandse Opstand zie het derde hoofdstuk van
deell I van de Beroerten, pp. 85-142.
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tongenn op duizendvoudige wijze zooiets te herhalen, is men er in geslaagd, het den
oppervlakkigenn of bevooroordeelden voor goede munt te doen aannemen".57
Omdatt hij vooral dit beeld wil afbreken besteedt hij aan dit punt nogal veel aandacht.. De protestanten waren het tegendeel van verdraagzaam: ze waren uit op de
onderdrukkingg van de katholieken en vroegen alleen vrijheid voor zichzelf. De
protestantee gezindten waren ook nog eens van vreemde bodem afkomstig: van
buitenaff kwamen ze hier het gezonde vaderland infecteren met hun verderfelijke
ideeën.. Het is duidelijk dat daar Nuyens' sympathie niet lag: "De grondzuilen van
hett maatschappelijk gebouw werden er door aangerand (...) Zij schokte tot in de
diepstee grondvesten alles wat aan eene natie lief en dierbaar is: godsdienst, overleveringg der vaderen, het maatschappelijk leven, in één woord, alles."5N Alles waar
Nuyenss voor stond aangetast door een klein groepje van fanatici. Een veel groteree groep van de bevolking bleef katholiek, terwijl een nog groter deel (vooralsnog)
geenn partij wilde kiezen: de zogenaamde middengroepen op wier bestaan Woltjer
laterr zo nadrukkelijk zou wijzen.5''
Dee retorische middelen, waarmee Nuyens zijn katholieke visie uitdroeg, krijgen
scherperr reliëf als wij de samenhang en de opbouw van Nuyens' geschiedwerk
vergelijkenn met die van Motley. Een geschiedschrijver maakt doorlopend keuzes:
opp welke manier zal hij zijn verhaal vertellen, welke gebeurtenissen zijn belangrijk
enn moeten dus uitgebreid behandeld worden en welke niet, hoe moet de stof verdeeldd worden over de verschillende hoofdstukken, wat is de structuur en opbouw
vann het totale werk? De historicus legt kortom accenten waaruit zijn visie op de
geschiedeniss blijkt. Hij heeft daarbij wel rekening te houden met bepaalde historiografischee tradities. Bepaalde gebeurtenissen zijn een algemeen geaccepteerd
onderdeell geworden van wat in een verhaal over, in dit geval, de Opstand thuishoort.. Wanneer je als geschiedschrijver deze episoden minder belangrijk vindt,
dann zul je dit uitvoerig moeten beargumenteren. Een afwijkend verhaal moet zo
overtuigendd mogelijk gebracht worden. Waarin liggen de verschillen tussen Motleyy en Nuyens?
Dee omvang van Nuyens' verhaal over de Opstand verschilt niet zoveel van die
vann Motley: beide hebben, van de troonsafstand van Karel V tot aan de dood van
Willemm van Oranje, ongeveer drie miljoen lettertekens nodig. Beiden leggen uiteraardd verschillende accenten. Voor Motley lag het natuurlijk eindpunt van zijn
RiseRise bij de dood van Willem van Oranje. Naar zijn zeggen viel de opkomst van de
Nederlandsee Republiek samen met de levensgeschiedenis van zijn held en hoofdpersoonn Willem van Oranje.h0 Probleem daarbij was wel dat Oranje in de jaren
1572-15799 (de Pacificatie van Gent) op het hoogtepunt van zijn macht stond en
datt in de periode erna tot aan zijn dood het eigenlijk almaar slechter ging. Motleys

577 Idem, 100 en verder.
588 Idem, 105.
599 Zie bijvoorbeeld enkele van zijn belangrijkste opstellen, gebundeld in J.J. Woltjer, Tussen vrijheidsstrijd en
burgeroorlog.burgeroorlog. Over de Nederlandse Opstand (I5i5-liH0) (Amsterdam 1994). Over de middengroepen aldaar
bijvoorbeeldd 14 en 17. Woltjer vestigde zijn faam als kenner van de Nederlandse Opstand met zijn proefschrift
FrieslandFriesland in hervormingstijd (Leiden 1962).
600 Motley, Opkomst, laatste deel 352.
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verhaall kon dus niet in een glorieuze climax eindigen. Toen Oranje overleed was
Parmaa volop in opmars, het voortbestaan van de Republiek was in 1584 nog
geenszinss gegarandeerd. Dat was het wel toen Filips overleed in 1598, het eindpuntt van Nuyens' verhaal. Filips was dan wel niet zijn grote held, maar in de dynastiek-- en persoonsgeoriënteerde negentiende-eeuwse geschiedenissen lag het
voorr de hand het verhaal op te hangen aan de regeerperioden van vorsten: in Nuyens'' geval dus Filips II, de wettige vorst in de Nederlanden in deze periode.
Allereerstt volgt een globale vergelijking van het aantal pagina's dat Motley en
Nuyenss gebruiken per hoofdstuk, daarbij uitgaande van Nuyens' hoofdstukindelingg en afgezet tegen het totaal aantal bladzijden van elk werk afzonderlijk.
PeriodePeriode
1554-15666
1566-15677
1567-15722
1572-15766
1576-15799
1579-15844
Totaall

(tot de Beeldenstorm)
(tot de komst van Alva)
(t/m Den Briel)
(t/m Pacificatie Gent)
(t/m Unie van Utrecht)
(t/m dood Oranje)

Nuyens

%

Motley

264p p
281p p
225p p
309p p
355p p
240p p

15,8% %
16,8% %
13,4% %
18,5% %
21,2% %
14,3% %

364p p
102p p
212p p
264p p
222 7p
172p p

27,1% %
7,6% %
15,8% %
19,7% %
16,9% %
12,8% %

1674p

100%

134 lp

100%

Hieruitt blijkt dat Motley na een uitgebreide inleiding nauwelijks ingaat op de
beeldenstormm (die bij Nuyens van groot belang is) en dat hij daarna langzaam naar
eenn climax toewerkt die voor hem blijkbaar in de jaren 1572-1576 ligt. Daarna lijkt
hett verhaal langzaam als een nachtkaars uit te gaan. Dit is niet verbazingwekkend
alss bedacht wordt waar het Motley om ging. Volgens hem lag het hoogtepunt van
dee Nederlandse Republiek tijdens de succesjaren van Willem van Oranje in 15721576.. Daarna was het Parma die in opmars is en was eigenlijk alleen het wachten
opp de dood van Oranje.
Hett meest opvallend is dat Motley de aanloopperiode (1554-1566) uitvoerig beschrijft,''11 terwijl Nuyens langer blijft stilstaan bij het beeldenstormjaar. Het is
daaromm van belang om wat uitvoeriger stil te staan bij de cruciale beginjaren van
dee Opstand om nauwkeuriger te kunnen traceren waaraan dit verschil te wijten is.
Beidee geschiedschrijvers hebben de periode tot en met 1566 in twee delen onderverdeeld,, bij Motley viel deze onderverdeling samen met, zoals hierboven al gezegd,, de regeerperioden van de landvoogden, in dit geval eerst Filips zélf en na zijn
vertrekk uit de Nederlanden Margaretha van Parma. Nuyens gebruikt in totaal
twaalff hoofdstukken, Motley dertien. Een groot aantal hoofdstukken en onderwerpenn valt ongeveer samen, zoals bijvoorbeeld de beschrijving van de troonsafstandd van Karel V, de beschrijving van de voornaamste hoofdpersonages en het eigenlijkee geschiedverhaal tot aan het vertrek van Margaretha. Motley besteedt wat
611 Belangrijk is op te merken dat ik van Motley de Nederlandse vertaling gebruik, dus zonder de uitvoerige
inleidingg op de Nederlandse geschiedenis zoals die in het Engelse origineel is afgedrukt.

%
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meerr aandacht aan de krijgshandelingen bij St. Quentin en Grevelingen (tegen de
Fransen),, die eigenlijk nauwelijks passen in een verhaal over de Opstand, maar
voorr Motley van belang om Lamoraal van Egmond te introduceren en de roem die
hijj haalde in dienst van Filips. Hèt grote verschil tussen Motley en Nuyens is dat
eerstgenoemdee een uitvoerig hoofdstuk van ongeveer veertig bladzijden over de
inquisitiee inlast." Motley beschrijft de inquisitie, "het gedrochtelijk monster, dat
vuurr en verwoesting dreigde te verspreiden, ontzettender dan ooit natuurkrachtenn dit vermochten",63 in de meest schrille termen. Hij gaat uitvoerig in op enkele
bloeddorstigee voorbeelden van ketterijvervolgingen omdat "deze afgrijselijke
verhalenn de oorzaken aanwijzen van die ontzachlijke beweging, waardoor een
groott gemeenebest geboren en een oude dwingelandij vernietigd werd (...) nu
werdd het tijd dat zelfs de steenen op de straten tot muiterij oversloegen."6"* Even
verderr heet het: "De tooneelen van schandelijk geweld en de uitzinnige vervolgingenn werden alras zoo afschuwelijk, dat noch katholiek, noch calvinist het langer
konn aanzien. De gevangenissen waren opgepropt met slachtoffers, de optochten
tott het leiden van veroordeelden naar den brandstapel vulden de straten."65 Voor
Motleyss verhaal was het van belang de wreedheden der inquisitie zo breed mogelijkk uit te meten om de daarop volgende beeldenstorm te kunnen rechtvaardigen.
Omm enig tegenwicht aan Motley te geven moest ook Nuyens noodgedwongen ingaann op de inquisitie. Ter relativering sloeg hij vooral een geruststellende toon aan:
Filipss moest wel handelen zoals hij deed tegen die onverdraagzame en fanatieke
ketters.. Volgens Nuyens was de inquisitie niet bedoeld als repressief instrument:
hijj noemt het ook veel liever met een neutralere term 'gewetensonderzoek'. De
katholiekenn moesten wel, wilden ze niet totaal door de hervormers verdelgd worden.. Het aantal slachtoffers van de inquisitie was, naar zijn zeggen, zeer bescheiden:: misschien op zijn hoogst maar 500 - terwijl tegenstanders het altijd over duizendenn en duizenden hebben. En het was ook hun eigen schuld: hadden ze bij de
troonsafstandd niet allemaal trouw gezworen, ook Willem van Oranje!, aan de
voorvaderlijkee katholieke godsdienst, het fundament waarop de gehele samenlevingg rustte? Nuyens vindt dit zo belangrijk dat op de momenten dat bij Karels afstandd de handhaving van de katholieke godsdienst ter sprake komt hij in zijn beschrijvingg overgaat op letterlijke citaten, om er extra de aandacht op te vestigen.
Inn de beschrijving van de Beeldenstorm lag het precies omgekeerd. Hier verwijlt
Nuyenss breed en uitvoerig bij de door de calvinisten begane vernielingen en
wreedhedenn terwijl het nu de beurt aan Motley is te relativeren, in een qua omvangg in vergelijking met Nuyens veel minder pagina's tellend hoofdstuk. Nuyens
wildee het beestachtige gedrag van de calvinisten aan de kaak stellen, om zo de
komstt van Alva te rechtvaardigen. De beeldenstormrazernij "was als die van eenenn razenden stier, die den landman zelven niet kan bereiken, maar zijn achtergelatenn kleedingstuk onder de voeten trapt en, blind door razernij, brullend vaneen

622
633
644
655

Hoofdstuk 3, band 1, 183-225.
Idem, 183/84.
Motley, eerste gedeelte, eerste deel, 197-198.
Motley, eerste gedeelte, tweede deel, 15.
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rijtt en verscheurt."66 Ook Motley kon er niet om heen dat de Beeldenstorm een
staaltjee van protestantse vernielzucht was. Hij erkende dat "Het verheven tooneel
derr onafzienbare grasprediking werd bezoedeld door het ruw geweld van de
beeldstormerij." 677 Ter relativering droeg hij echter aan dat de beelden de personificatiee van de geloofsvervolging waren geworden. De Beeldenstorm was "gericht
tegenn de zinnebeeldige teekenen eener kerk, die de Hervormden op vreeselijke
wijss had vervolgd."68 Verder nam maar een zeer klein deel van de bevolking er aan
deell en de predikanten keurden de acties over het algemeen af. Ook was de Beeldenstormm niet gericht op mensen en was er alleen sprake van vernieling en niet van
diefstall om zichzelf te verrijken. Motley doet zelfs een poging de Beeldenstorm
wegg te schrappen tegen een latere gebeurtenis: de bloedraad van Alva was toch
veell erger! Na het voor hem korte en bijna onschuldige intermezzo van de Beeldenstormm zet hij weer alle schijnwerpers op de wandaden van Filips, de hoofdschuldigee die alles had uitgelokt.
Hoee anders is het verhaal, in context en cohesie, van Nuyens! Nuyens kon de
Beeldenstormm niet zien als een gerechtvaardige reactie op wrede onderdrukking.
Volgenss hem had Filips juist zeer gematigd opgetreden. Filips' enige fout was misschienn dat hij na de eerste opstootjes niet onmiddellijk naar de Nederlanden was
afgereisdd om het optreden van enkele raddraaiers meteen in de kiem te smoren.
Alss het dan niet aan Filips lag dan moest Nuyens dus een andere zondebok vinden.. Hij vond die in de berooide en zelfzuchtige adel. Volgens Nuyens gebruikte
dee adel de hervorming als een middel om zichzelf te verheffen: zij zijn in feite de
verwekkerss van de Opstand geweest. De felle calvinisten omvatten niet meer dan
1/100 deel van de bevolking.69 Het smeulend vuur werd aangewakkerd door opruiendee preken van de predikanten. De calvinistenn wilden niet meer of minder dan de
uitroeiingg van alles wat katholiek was: in verschillende plaatsen, zoals Valencijn,
vestigdenn ze een onverzoenlijke en onverdraagzame dictatuur. Filips kon niet anderss dan hier streng op reageren.
Inn essentie had Filips volgens Nuyens het recht aan zijn kant. Niet Filips behoortt in de beklaagdenbank maar de zelfzuchtige adel, die alleen op eigenbelang
uitt was. In een dergelijke configuratie paste het niet Filips' strenge plakkaten te
behandelen.. Dit onderwerp stelt hij daarom uit naar een volgend hoofdstuk.73
Hett gehele werk in aanmerking genomen lijkt bij Nuyens de verdeling van het
aantall pagina's over de verschillende hoofdstukken evenwichtiger, al moet daarbij
bedachtt worden dat zijn hoofdstukindeling als uitgangspunt is genomen. Zijn climaxx ligt in de jaren 1576-1579, waarin "dat rampzalige jaar 1578"71 voor hem centraall staat. "Het jaar 1578 is misschien het grootste'wonderjaar', meer nog dan 1566/'72
Ditt deel van het werk, dat samenvalt met het landvoogdschap van Don Juan van

666
677
688
699
700
711
7272

Nuvcns, hoofdstuk 4, 100.
Idem, 119.
Motley, eerste gedeelte, eerste deel, 116.
Zie Nuvens, hoofdstuk VII.
Nuyens, Geschiedenis der Nederlandschc Beroerten, band I, deel 1, 173.
Nuyens, Geschiedenis der Nederlandschc beroerten, band III, deel 1, 284.
Idem, 212.
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Oostenrijk,, is bij Nuyens een felle aanklacht tegen de "overzaadbare heerschzucht"73
vann Willem van Oranje en het "kalvinistiesch-demagogisch schrikbewind"74 dat onderr zijn leiding in de Nederlanden werd doorgevoerd en waarvan Gent het meest
afschuwwekkendee voorbeeld was. En dat terwijl Don Juan in alle eerlijkheid de vredee wenste net als de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking. Alleen
hett stoken van Willem van Oranje, met zijn kleine minderheid van calvinisten, zorgdee voor een hernieuwd begin van de burgeroorlog.

Betekenisvollee details
Hett is altijd meteen duidelijk waar Nuyens' voorkeuren liggen. Het calvinisme
wordtt bij hem meestal in één adem geconfigureerd met fanatisme, demagogie,
Beeldenstorm,, plundering, onverdraagzaamheid en onderdrukking van de (meerderheidd van) katholieken.
InIn de retorische strategie van zowel Motley als Nuyens paste de toevoeging van
eenn massa ogenschijnlijk kleine details. Bij Motley worden de slechte personages
steevastt betrapt met bijvoorbeeld een rozenkrans of jezuïetencatechismus op zak
(Balthasarr Gerards!). Vergelijkbaar zijn bij Nuyens de hervormers vrijwel altijd
uitgetredenn nonnen of monniken, die liefst doorlopend overspel plegen of in ieder
gevall een liederlijk en bloeddorstig leven leiden. Ook is Nuyens nooit moe op te
merkenn dat de hervorming en de hervormers over het algemeen van vreemde bodemm afkomstig waren, dit ter relativering van de stelling dat Willem van Oranje
mett zijn calvinistische aanhangers de nationale partij zou vertegenwoordigen. Het
zijnn retorische configuraties die het geschiedverhaal richting en betekenis geven.
Dee goede en de slechte personages zijn, zeker bij Motley, zelfs herkenbaar door
hunn uiterlijk." Neem bijvoorbeeld het uiterlijk van Filips II: volgens Motley was
hett een tenger en mager man beneden de middelbare grootte, dunne benen, enge
borst,, dikke afhangende lip, grote mond en een vooruitstekende onderkaak.7ft Iemandd met zo'n uiterlijk moet wel een schurk zijn. Het verblijf van Willem van
Oranje'ss zoon Filips Willem in Spanje heeft bij Motley zelfs onmiddellijk gevolgenn voor diens karakter en, daarmee onlosmakelijk verbonden, zijn uiterlijk. Zijn
verblijff in Spanje maakte van hem een Spanjaard: "gefronsde wenkbrauwen, somberr karakter en Jezuïtische gewoonten".77 Hij ondergaat een gedaanteverwisseling
diee hem voor de lezer herkenbaar maakt als schurk. Uiterlijk, innerlijk en gewoontenn hangen dus samen en worden hier in één adem bijeengevoegd.
Volgenss Jan Romein domineren in Motiey's werk drie kleuren: wit, zwart en
rood.. "[H]et zwart van de tirannieke dweepzucht, het wit van de burgerlijke vrijheidsdrangg en het rood van het bloed der martelaren, die hun leven lieten in de
733 Nuyens gebruikt het woord tot drie keer toe in hoofdstuk III (127-195) van band III, deel 1 van zijn Beroerten'. roerten'.
744 Idem, 182.
755 Voor Motley vergelijk voor dit alles Levin, History as romantic art, passim.
766 Motley, De opkomst van de Nederlandscbe republiek, eerste gedeelte, deel 1, 8-9.
7777 Motley, De opkomst van de Nederlandscbe republiek, eerste gedeelte, deel 2,251.
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strijdd tussen wit en zwart."78 Voor Motley was de strijd er een tussen goed en
kwaad,, wit tegenover zwart met als enige tussenkleur het rode bloed wat vooral
aann de kant van de opstandelingen vloeide. Bloed schijnt wel een bijzondere obsessiesessie van Motley te zijn. Het symboliseert het lijden dat het Nederlandse volk
moestt ondergaan en de wrede manier waarop Filips en Alva te werk gingen in het
bereikenn van hun doelen. Beider leven staat in het teken van het bloed. Zo zou Alva'ss leven bestaan hebben uit "bijna zeventig jaren lang bloed gedronken" te hebben799 terwijl Filips "reeds meer misdaden begaan en dieper in het bloed zijner
onderdanenn gewaad had, dan ooit een monarch te voren"/ 0 Filips was een Draculaa avant la lettre: "Het bloed van drie-en-twintighonderd zijner natuurgenooten,
inn koelen bloede, op zijn last, in één enkele stad [Haarlem 1572], vermoord, bleek
voorr den bloeddorstigen Monarch een heulsap: hij dronk, en voelde zich verkwikt."81 1
Motleyy beschreef het allemaal in apocalyptische termen. Om de (dreigende)
Opstandd te verbeelden en de even onvermijdelijke bloedige onderdrukking door
Filipss riep Motley machtige beelden op, onder andere ontleend aan het weer.
Waarschijnlijkk is het zo dat een bepaald type historische onderwerpen verbonden
iss met een bepaald type metaforen. Omdat revolutionaire tijden gekenmerkt wordenn door onrust en beweging kiezen historici voor metaforen die dit ook tot uitdrukkingg brengen zoals metaforen ontleend aan de woeste kracht van stromend
water,, vuurspuwende vulkanen, storm en rukwinden en dergelijke. Zo spreekt
Motleyy onder andere over "den opgeruiden vloed der groote gebeurtenissen", "de
engell der verwoesting" die "op den stormwind" reed, "den dreigende storm",
"onweder"" dat broeide", de naderende "vloed" waartegen de zwakke "dam" maar
nauwelijkss weerstand kon bieden, "het volk" dat "als een opgeruide zee" naar
binnenstroomde,, "de dreigende vlam van het volksoproer", "de reusachtige Etna
[die]] zijne scherp geteekende zwarte schaduw werpt, als de spookgestalte van den
steedss dreigenden vijand, die vuur en verderf in zijn binnenste voedt", "gif" dat
"inn het lichaam van den Staat was doorgedrongen", "de noodlottige koorts, die
zichh zoo snel door de Nederlanden had verspreid"/ 2 Met de komst van Alva volgdee "den stinkdonkeren nacht"." Deze metaforen pasten uitstekend in het beeldendee verhaal dat Motley wilde vertellen. Op een dergelijke manier schilderde hij
eenn aanschouwelijk beeld van de Opstand en voerde de lezer mee in een spannendee tocht langs de historische gebeurtenissen van die tijd. Hierdoor kreeg zijn verhaall een surplus aan dramatische zeggingskracht.
Nuyenss schreef veel minder beeldend dan Motley, maar maakte wèl voortdurendd allerlei vergelijkingen. Zoals we hier boven zagen voorzag Motley zijn verhaall van een positieve configuratie: de Nederlandse vrijheidsstrijd kreeg zin en be788 Jan Romein, ' H e t vergruisde beeld. Over het onderzoek naar de oorzaken van onze Opstand', in: J. Romein,, Historische lijnen en patronen. Een keuze uit de essays (Amsterdam 1971) 153.
799 Motley, De opkomst van de Nederlandscbe republiek, eerste gedeelte, deel 3, 143.
800 Idem, 128.
811 Idem, 111.
822 Zie Motley, De opkomst van de Nederlandscbe Republiek, eerste gedeelte, respectievelijk deel 1, 127; deel
2,, 42; deel 2, 64; deel 2, 107; deel 1, 141; deel 2, 109; deel 2, 108; deel 1, 184; deel 2, 108.
833 Idem, eerste gedeelte, deel 2, 227.
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tekeniss binnen de bredere stroom in de wereldgeschiedenis richting toenemende
vrijheid.. In essentie was de Nederlandse O p s t a n d d a a r o m te vergelijken met de
Bataafsee vrijheidsstrijd tegen de Romeinen, maar o o k met latere gebeurtenissen
alss de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. O m d a t N u y e n s veel minder positieff over de Nederlandse O p s t a n d dacht, trok hij zijn vergelijkingen vaak in het
negatieve.. H e t zestiende-eeuwse verzet tegen de nieuwe indeling van de bisdommenn vergeleek hij bijvoorbeeld met het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie
inn 1853:
"Hett is haast ongelooflijk, hoeveel tegenstand deze uiterst weldadige maatregelen ter verbeteringg van de Kerk der Nederlanden bij alle klassen en standen der maatschappij ontmoetten.. Hadden wij in onze dagen niet gezien, hoe men thans, in het midden onzer XlXe
eeuw,, die zoo op hare verlichting roemt, twee van de meest ontwikkelde volken in onrust
ziett geraken op het woord van 'bisschoppen', hoe arm en rijk werd opgezweept, de gemoederenn verhit, de grootste ongerijmdheden aan de menigte voor goede munt in handen
gestoptt werden, terwijl de onnoozelen zich lieten medesleepen, de fanatieken in volle opgewondenheidd geraakten en de politieken zich op het kussen wisten te werken: - hadden
wijj dit niet met eigen oogen aanschouwd, wij zouden aan de opgewondenheid der jaren
15600 en 1561 moeilijk kunnen gelooven. In de XVIe eeuw hadden de Nederlanden hunne
aprilbewegingg op groote schaal."84
N e tt als in de negentiende eeuw ging het o m de omverwerping van een onwelgevalligg ministerie: zoals Thorbecke in 1853 ten val werd gebracht overkwam G r a n vellee dit in de jaren 1560.85
U i tt de vergelijkingen die N u y e n s maakt, k u n je aflezen dat zijn denkkader bepaaldd werd d o o r de revolutiedagen van 1848 en meer in het bijzonder d o o r de Italiaansee eenwording en de ondergang van de Kerkelijke staat. "Lag de geschiedenis
nogg niet versch in aller geheugen, hoe, bij de roerloosheid en verslagenheid der
weigezinden,, bij de onverschilligheid van velen, het aan kleine goed georganiseerdee benden revolutionnairen gelukt is o m in 1848 geheele Staten in de grootste beroeringg te brengen, - wij zouden ons van eene gelijke verslagenheid geen denkbeeldbeeld kunnen vormen."8b In vernielzucht deden de calvinisten niet onder voor de
"terroristen"" van zijn tijd.87 Hij vergeleek ze met de bloeddorstigste revolutionairenn van later tijden: "Te G e n t was Hembijze met de Kalvinisten en het gepeupel
nogg altijd meester der stad. D e razernij van dien woesten h o o p tegen alles, wat den
Katholiekenn heilig was, gaat alle beschrijving te boven; zij is niet anders te vergelijkenn dan met die van de woedendste Sansculotten uit de slechtste dagen der franschee omwenteling van 1793." 88
Mett dergelijke vergelijkingen wilde N u y e n s de daden van Willem van Oranje en

844 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, deel 1,152.
855 Idem, 164.
866 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band I, deel 2,123-124. Cursivering van mij.
877 Overigens vergeleek Nuyens ook het schrikbewind van Alva met dat van "zijne navolgers, de terroristen
vann latere tijden, het mogen dan fransche jakobijnen of de generaals van Victor Emanuel in het Napelsche wezen".. Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band II, deel 1, 56.
888 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band III, deel 2, 32.
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zijnn calvinistische volgelingen zo negatief mogelijk afschilderen. Ze gingen net zo
ergg tekeer als revolutionaire groepen van later tijden, waarmee de negentiendeeeuwsee calvinisten juist het minst geïdentificeerd wilden worden. Nuyens achtte
vergelijkingenn met het heden gerechtvaardigd omdat mensen in essentie door alle
eeuwenn heen hetzelfde blijven. "De mensch is en blijft door alle eeuwen dezelfde;
daaromm zullen door alle eeuwen heen ook de berekeningen, op zekere gemoedsaandoeningenn en hartstochten gegrond, doel blijven treffen."89 Daarom ook kunnenn we navoelen wat mensen uit het verleden hebben meegemaakt.
Omgekeerdd mocht Nuyens graag de wandaden uit het katholieke kamp neutraliserenn en relativeren door er een protestantse wandaad tegenover te plaatsen. Dit
wegstreepmechanismee wordt voortdurend door Nuyens gehanteerd. Een voorbeeldd hiervan is de bestraffing van de beeldenstormers, die zo wreed zou zijn geweest.. Zo ging dat nu eenmaal in de zestiende eeuw, zegt Nuyens, terwijl de beeldenstormerss ook in de negentiende eeuw streng bestraft zouden zijn. En Filips'
protestantsee tijdgenoten zouden het net zo gedaan hebben: "wij kunnen, zonder
onss aan overdrijving schuldig te maken, zeggen, dat de anglikaansche Elizabeth en
dee luthersche August van Saksen, al die personen, welke de katholieke Alva naar
hett schavot liet voeren, insgelijks door beulshanden zouden hebben doen sterven."900 Net zoals Nuyens katholieke wandaden tegen protestantse wandaden uit
diee tijd wegstreepte mocht hij ook graag voorbeelden van latere protestantse heldenn aanhalen, zoals bijvoorbeeld Cromwell. "Cromwell, om een enkel voorbeeld
aann te halen, heeft even meedogenloos en wreed Ierland in 1650 vertrapt en vertreden,, als Alva de Nederlanden in 1568, en men weet, hoe Cromwell door de
protestantschee even als door de liberalistische pers ten huidigen dage weder wordt
vereerd."" Om nog maar te zwijgen van de wreedheden van tijdgenoot Victor
Emanuel!911 Ook bij Nuyens worden heden, verleden en een verder verleden in één
ademm samengebracht.

Dee afbraak van een standbeeld
Dee tegenstrijdige visies culmineren in Motleys en Nuyens' behandeling van hun
beiderr hoofdpersonage Willem van Oranje. Meteen al aan het begin van zijn Opkomstkomst poneert Motley de stelling dat Willem van Oranje voor hem was "het
middenpunt,, waarom de gebeurtenissen en personen van dit tijdvak zich als van
zelvee groepeeren".92 En aan het eind gekomen van zijn verhaal concludeert Motleyy nog eens dat leven en handelen van de prins hebben gefungeerd als belangrijkstee vormbepalende principe van zijn werk: "De geschiedenis van de opkomst dezerr Republiek is tevens de levensgeschiedenis van Willem den Zwijger geweest.
Ditt geeft eenheid aan het verhaal".93 Maar ook bij Nuyens vervulde Willem van
899
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933

Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band II, deel 2, 279.
Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band II, deel 1, 49-50.
Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band II, deel 1, 9-10.
Motley, De opkomst van de Nederlandsche republiek, eerste gedeelte, deel 1, 108.
Motley, De opkomst van de Nederlandsche republiek, eerste gedeelte, deel 4, 352. Dr W.A. Dekker heeft
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Oranjee de hoofdrol. Volgens hem zou zonder de bezielende adem van Oranje de
Opstandd een kadaver zijn gebleven."4 Een beoordeling van de Opstand staat of valt
volgenss Nuyens met een diepe doorgronding van de zuiverheid van de motieven
vann zijn "hoofdbeweger".95
Hett is juist op het punt van de beoordeling van Willem van Oranje dat zowel
Motleyy als Nuyens kritiek te verduren kregen.% Zoals bijvoorbeeld van Fruin, die
ïnn zijn recensie van De beroerten schreef: "Ik heb maar ééne ernstige grieve tegen
denn schrijver. Het betreft zijn voortdurende verongelijking van den prins van
Oranje,, van den Zwijger, zoo als hij hem gaarne noemt."97
Motleyy kende geen twijfel: in zijn christelijk heldendicht was het duidelijk dat
niemandd in de geschiedenis der mensheid door zuiverder vaderlandsliefde gedrevenn werd dan Willem van Oranje, "Washington zelfs niet uitgezonderd".98 Terwijl
Nuyenss in zijn werk een schijn van een afstandelijk en onpartijdig oordeel trachttee op te houden was hij in zijn briefwisseling met Thijm meer uitgesproken: "het
afbrekenn van Oranjes standbeeld" zag hij als zijn "levenstaak".99 In de katholieke
traditie,, te beginnen met de ban die Filips over Oranje afkondigde, was Oranje altijdd al afgeschilderd als een zelfzuchtige eedbreker.
Inn het begin van De beroerten geeft Nuyens een uitgebreide introductie van de
persoonn van Willem van Oranje. IX Hij probeerde zijn karakterschets zo neutraal
enn objectief mogelijk te presenteren: "Het is moeilijk, een oordeel over den persoonn van Willem van Oranje te vellen, zonder van de een of andere zijde van vooringenomenheidd of vooroordeel verdacht te worden."' c ' Nuyens presenteert zich
duss wederom als een bovenpartijdige, objectieve historicus die de uitersten in het
oordeell over Oranje tegenover elkaar plaatst om vervolgens voor een onpartijdig
lijkendd tussenstandpunt te kunnen kiezen. Enerzijds was Oranje wel als satan afgebeeld,, terwijl hij in het andere kamp te boek stond als uitverkorene Gods. Nuyens'' eerste oordeelsveiling over Oranje klinkt niet onredelijk. Nuyens wilde de legendee van Oranje afpellen en hem beschouwen als historisch persoon, 1 " met zowell sterke als zwakke kanten. Oranje had volgens hem buitengewone begaafdheden,, maar werd aan de andere kant vooral gedreven door eer- en heerszucht. "Willemm van Oranje was een man van buitengewone begaafdheden, maar eer- en

uitt Motleys Opkomst een biografie van Willem van Oranje gedestilleerd: John Lothrop Motley, Willem van
Oranje.Oranje. Strijder voor de vrijheid (Franeker 1948).
944 Nuvens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band III, deel 1, 82.
955 Nuvens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band III, deel 2, 196.
966 De- persoon van Willem van Oranje heeft in de geschiedschrijving altijd uiteenlopende opvattingen opgeroepen.. Zie hierover: J.S. Thcisscn, 'De prins van Oranje in de Nederlandsche geschiedschrijving', in: Prins
WillemWillem van Oranje 1533-1953 (Haarlem 1933) 301-342 en, meer recent, E.O.G. Haitsma Muiier & A.E.M.
Janssenn (redactie), Willem van Oranje in de historie 1584-1984. Vier ecuu-en beeldvorming en geschiedschrijvingving (Utrecht 1984).
977 Fruin, 'D e Nederlandsche beroerten in de XVle eeuw', 31.
988 Motlev, De opkomst van de Nederlandsche republiek, eerste gedeelte, deel 4, 357.
999 Brief van Nuyens aan Thijm, 11 december 1865. Archief Thijm, inv.nr. 818, Katholiek Documentatiecentrumm Nijmegen.
1000 Nuvens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band I, deel I, 58-74.
1011 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band 1, deel 1, 58.
1022 "Maarde Zwijger was geen vaderdes vaderlands: hij is en blijf niets anders dan een historicsch persoon."
Nuvens,, Geschiedenis der Nedelandsche beroerten, band II, deel 2, 41.
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heerschzuchtigg in den hoogsten graad; een type dier hoogmoedige, groote vasallen,, zooals de XVIe eeuw ze nog heeft gekend".'03 Oranje als geloofs- en vrijheidsheidd behoorde volgens hem tot de wereld van de mythologie. Voor de eerste
kwalificatiee wisselde Oranje wat te vaak van geloofsrichting: wie Oranje als vrijheidsheldd wil beschouwen, laat zich teveel door het resultaat van de Opstand leiden.. Het klinkt allemaal niet onredelijk. In het vervolg van zijn verhaal blijkt
Nuyenss echter vooral oog te hebben voor de naar zijn zeggen zelfzuchtige motievenn van Oranje, zijn buitenlanderschap en zijn (mede) verantwoordelijkheid voor
alless wat in Nuyens' ogen slecht en voos was in de geschiedenis van de Nederlandsee Opstand. Deze configuratie ondersteunt hij door Oranje met een figuur uit
zijnn eigen tijd te vergelijken, Cavour, en Oranje's aanhangers met ongeordende revolutionairee bendes, zoals die in alle revoluties op de voorgrond treden. "Oranje
behoortt tot de soort der Mirabeaus en der Cavours, mannen van ouden adel,
doortrokkenn van adeltrots, maar die meesterlijk gebruik maken van de moderne
begrippenn van volkssoevereiniteit."104
Wanneerr Oranje in Nuyens' geschiedverhaal ter sprake komt dan gaat dit
meestall vergezeld met negatief bedoelde kwalificaties als dubbelhartig, buitenlander,, heerszuchtig, eigenbelang en dergelijke. Zo was Oranje voor Nuyens duidelijkk betrokken geweest bij de totstandkoming van het Compromis, maar hield hij
zichh op zijn bekende dubbelhartige manier op de achtergrond. "Dergelijke dubbelhartigee politiek is voor ons, die Cavour en Victor Emanuel in 1859 aan het
werkk hebben gezien, geen zeldzaam verschijnsel meer."105 Ook bij andere schandelijkee gebeurtenissen is Oranje altijd weer de drijvende kracht op de achtergrond:: de Beeldenstorm106 (misschien niet als aanstichter, maar zeker als profiteur),, zijn poging tot uitlevering van de Nederlanden aan Frankrijk begin jaren zeventig107,, de gevangenname van de staatsraad in Brussel in 1572.'08 Door zijn drijvenn is Oranje de eerst verantwoordelijke voor de scheuring van de Nederlanden.'C9
Hijj is niet uit op verdraagzaamheid maar op macht. "Zijn staatkundig beleid is onovertrefbaar;; maar de eerlijkheid en onbaatzuchtigheid zijner politiek behooren
..... tot den historischen roman."'10 Zelfs aan de gevangenname van zoon Filips Willemlem weet Nuyens voor Oranje een negatieve draai te geven.111 Want waarom liet
Oranjee zijn zoon in Leuven achter? Misschien wel uit zelfzucht omdat hij zijn
Nederlandsee bezittingen wilde veiligstellen voor zijn geslacht. De gevangenname
vann zijn zoon was "een schoone gelegenheid om de schijn van recht aan zijn kant
tee krijgen". Dat hij door Filips vervolgd wordt is voor Oranje een voorwendsel

1033 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band I, deel 1, 73.
1044 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band I, deel 2, 79.
1055 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band I, deel 2, 16.
1066 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band I, deel 2, 134-135.
1077 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band II, deel 2, 162.
1088 "Er werd, op aanstoken van denZwijger, door zijne werktuigen te Brussel dan tot eenen vermetelen aanslagg besloten, die de nederlandsche gewesten geheel en al in de regeeringsloosheid en als gevolg daarvan in de
machtt van Oranje wierp." Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band II, deel 2, 261.
1099 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band II, deel 2, 275.
1100 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band III, deel 1, 134-135.
1111 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band II, deel 1, 53.
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omm in opstand te komen. Voor Fruin overschreed Nuyens een grens door Oranje
medeverantwoordelijkk te verklaren voor de gerechtelijke moord op Assendelft, de
pensionariss van Haarlem (1572). Nuyens: "Men heeft Oranje's gedrag zoeken te
vergoelijkenn en te verschoonen; maar voor ieder, die de zaken uit het ware oogpuntt beschouwt, zal het bloed van de haarlemmer regeeringspersonen evenzeer
alss eene onuitwischbare vlek op zijne nagedachtenis blijven kleven, als dat van Oldenbarneveldd op die van Maurits, dat van Egmond en Hoorne op die van Alva, dat
vann Montigny op die van Filips."" 2 (Merk de vergelijking op, een beproefd stijlmiddell van Nuyens, waarmee hij zijn vonnis afsluit.)

Eenn overtuigende schrijfstijl
Doorr middel van zijn retorica gaf Nuyens richting en structuur aan zijn geschiedwerk.. Zijn retorische middelen voerden de lezer, al dan niet bewust, naar een zekeree eindconclusie: zo was het en niet anders. Door bijvoorbeeld Willem van Oranje
tee vergelijken met Cavour zette hij de lezer op een bepaald spoor. Retorica is nimmerr neutraal: zij plaatst de 'feiten' in een betekenisvol geheel en geeft er meteen een
diepee lading aan, een dieptestructuur, die de lezer onvermijdelijk in een bepaalde
richtingg stuwt. Hoe overtuigend was Nuyens eigenlijk in zijn Beroerten}
Voorr Fruin lagen Nuyens' verdiensten niet allereerst op het stilistische vlak:
"Zijnn schrijftrant, hoewel duidelijk en goed, is ook niet zoo voortreffelijk, dat
daardoorr het oude den schijn en de bevalligheid van het nieuwe zou aannemen."113
Lateree katholieke schrijvers als Brom en Rogier waren niet minder streng in hun
oordeell over de schrijfstijl van Nuyens. Zoals Brom het formuleerde: "Als schrijverr was Nuyens, wat hij op het titelblad van een brochure had genoemd, een burgerman,, die al de stevigheid en zwarigheid toonde van een burgerman, zo taai als
hijj trouw en zo trouw als hij taai was."114 Rogier sprak over een algemeen "gebrek
aann taal- en stijlgevoel" van deze "nuchtere proza-verschijning" die het ontbrak
aann "lenig taalvermogen en bovenal de zuivere smaak."115
Motleyy had de geschiedenis van de Opstand beschreven in een reeks van aansprekendee beelden. Hij beschreef de Opstand van binnenuit en wilde de lezer zo
dee dramatische gebeurtenissen doen meebeleven. Daarbij paste een beeldend, associatieff taalgebruik, om het geheel zo aanschouwelijk mogelijk voor te stellen.
Motleyy is op zijn sterkst in beschrijvingen van de entourage en in de karaktertekeningg van de hoofdpersonages. Beeldspraak in engere zin komt echter niet zo
vaakk voor als je misschien zou verwachten, maar altijd meer dan bij Nuyens. In
Motleyss beeldende taal paste ook het gebruik van meer actieve, meevoelende
werkwoordenn zoals 'sidderen'.
1122 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, band II, deel 2, 111. Fruins oordeel op dit punt in
zijnn 'De Nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw', 33-35.
1133 Fruin, 'De Nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw', 2.
1144 Gerard Brom, Herleving van de wetenschap in katholiek Nederland ('s-Gravenhage 1930) 73 en 72.
1155 L.J. Rogier en N . de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 ('s-Gravenhage 1953)
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AfhAfh 8 De jonge geschiedschrijverschrijver Nuyens in de kra
vanvan zijn leven. Foto KLiB/
KDCKDC Nijmegen.

Doordatt Nuyens de beelden van Motley moest afbreken om zijn eigen visie te
ontwikkelenn is zijn werk noodzakelijkerwijs polemisch van karakter. Het leidde
ertoee dat zijn werk soms een ietwat "knorrige toon" had.1"' Omdat hij wilde aantonenn dat Motley een eenzijdige en verkeerde voorstelling van zaken gegeven had,
wass hij voortdurend met de Amerikaan in debat. Hij wilde Motleys verhaal meer
inn evenwicht met de waarheid brengen door het kwaad aan Spaans/katholieke
kantt te balanceren met het kwaad begaan door de partij van Willem van Oranje.
Nuyenss was vooral een analyticus. Hij argumenteert en weegt af om te achterhalenn waar de waarheid ligt. Zijn schrijfstijl heeft daardoor een zakelijk karakter,
iss weinig opvallend, wat saai soms, in ieder geval niet sprankelend. Maar het paste
well in de vereisten waaraan de nieuwe wetenschappelijke geschiedschrijving
moestt voldoen. Nuyens presenteerde zichzelf als een nuchter 'prozamens', en dat
1166

G.W. Kernkamp, Van menschen en tijden. I. Studiën over geschiedschrijvers (Haarlem 1931) 20.
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wass precies zoals een goed geschiedschrijver te werk moest gaan. Motley verweet
hijj juist diens flonkerende literaire schrijfstijl, die ons het zicht benam op de waarheid.. N u y e n s schrijft niet flitsend en beeldend, maar was o p een andere manier effectief.. Hij wist serieuze geschiedschrijvers als Fruin te overtuigen dat zijn visie o p
hett verleden een nuttige correctie op het tot dan toe heersende geschiedbeeld was.
Zijnn stijl voldeed aan het doel dat hij zichzelf gesteld had en sorteerde ook effect
bijj anderen.
N u y e n ss had wel degelijk invloed, zoals het voorbeeld van Fruin leert. In het b e ginn van zijn carrière had Fruin zich nog tamelijk positief over Motleys schrijfstijl
uitgelaten.. In zijn oratie over De onpartijdigheid van den geschiedschrijver, die hij
inn 1860 uitsprak als eerste hoogleraar vaderlandse geschiedenis aan de universiteit
vann Leiden, vergeleek hij het werk van de historicus met dat van een kunstenaar.
Zijnn taak was te vergelijken met die van een portretschilder en hij moest soortgelijkee talenten bezitten als de dramatisch dichter. 117 Zoals de portretschilder een
persoonn niet weergeeft zoals een spiegel of foto dit zou doen stelt de historicus het
verledenn niet voor zoals het gebeurd is maar zoals het zich in zijn verbeelding aan
hemm voordoet. N e t zoals de dramatisch dichter zoekt hij naar de drijfveren en de
bedoelingenn achter het menselijk handelen, naar het wezenlijke en het karakteristieke.. H e t enige verschil is dat de geschiedschrijver zich niet louter en alleen op
zijnn fantasie kan baseren, maar dat hij o o k onderzoek moet doen.
Aanvankelijkk overheerste dus bij Fruin de bewondering. In zijn bespreking van
dee Rise noemde hij het "wenschelijk" dat wij "Motiey's boek als handboek aannemen,, aan welks aanvulling en verbetering wij arbeiden". 118 Pas d o o r N u y e n s begonn hij in te zien dat M o t l e y niet vrij te pleiten was van een zekere vooringenomenheid: :
"Ookk ik moet thans erkennen, dat de toon, waarin de welsprekende Amerikaan geschrevenn heeft, aan katholieken aanstoot moest geven, en bovendien, wat veel erger is, dat hij
niett overal de zuivere waarheid gesproken heeft. Ik had dat vroeger bij het lezen van het
wegsleependee boek niet zo opgemerkt; ik had er wel onnauwkeurigheeden in bemerkt, en
diee in mijn recensie ook aangewezen, maar mij, onroomsche, was het niet in de gedachte
gekomen,, dat vele dier onjuistheden en overdrijvingen voortkwamen uit vooringeno
menheidd met protestantsche en liberale begrippen, en om die reden voor streng-katholiekenn dubbel aanstootelijk moesten zijn. Eerst door Dr. Nuyens is mij dit duidelijk gemaakt.""'' '
Inn het voetspoor van Fruin moest o o k G r o e n van Prinsterer erkennen dat hij zich
aanvankelijkk teveel had laten meeslepen d o o r de retorische gaven van Motley:
" H e tt is z o o , d o o r velen onzer is aan de wegslepende taal van Motley al te onvoorwaardelijkk bijval verleend." 120 Toen Fruin in 1862 Motleys History of the United
NetherlandsNetherlands (Den H a a g 1860) besprak t o o n d e hij zich vooral op zijn hoede voor
1177 Robert Fruin, 'De onpartijdigheid van den geschiedschrijver', in: R. Fruin, Verspreide geschriften
('s-Gravenhagee 1904) deel IX, 274-299, aldaar 285 en 287 e.v.
1188 Fruin, ' H e t voorspel van den Tachtigjarigen oorlog', 266.
1199 Fruin, 'De Nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw, uit een katholiek oogpunt beschouwd', 6.
1200 G. Groen van Prinsterer, Heïligerlee en de ultramontaansche kritiek (Amsterdam 1868) 22.
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dee keerzijden van Motleys literaire benaderingswijze.1'1 Hij prijst Motleys dichterlijkee verbeelding maar wijst er tegelijkertijd op dat deze gave ook een "gevaarlijkee zijde" heeft: Motleys beschrijving is vaak te schilderachtig en opgesierd om
eenn accurate weergave van de werkelijkheid te kunnen zijn. Een ander manco van
Motleyss geschiedschrijving is dat deze een onevenredige aandacht heeft voor
voorall de schilderachtige gebeurtenissen. Omdat niet alle gebeurtenissen zich lenenn voor een dergelijke beschrijving is Motleys geschiedverhaal onevenwichtig
vann opbouw.122 Fruins slotoordeel over Motley, zestien jaar later, is nog veel vernietigender.. In een academische rede gehouden voor de Leidse universiteit, 'Over
dee plaats, die de geschiedenis in den kring der wetenschappen inneemt1, spreekt
hijj onder andere over hen die geschiedschrijving allereerst als literaire kunst opvatten.. Fruin ziet inmiddels alleen maar schaduwzijden aan de literaire geschiedschrijving,, met Motley als meest afschuwwekkende voorbeeld. Het grote nadeel
vann de literaire geschiedschrijving is dat de eisen van de waarheid aan die van de
kunstt en de smaak opgeofferd worden. En over Motley: "Ik wil niet verder afdalenn dan tot Motley. Hoe vaak offert deze de juiste toedracht aan de behoeften van
stijll op! Hoe vaak overdrijft hij, en zoekt hij door het verdonkeren van de eene en
hett scherp verlichten van de andere partij een effect te weeg te brengen naar den
smaakk van het groote publiek!"123 Fruin had in de gaten gekregen dat stijl niet alleenn het "sierlijke gewaad" is "waarmee het talent van den schrijver het beeld van
hethet verleden omhangen heeft".124 Hij was steeds meer wantrouwen gaan koesteren
overr de 'mooischrijverij' van Motley. Mede dankzij Nuyens was de literaire geschiedschrijvingg van Motley naar de achtergrond gedrongen.
Hett negatieve oordeel van Nuyens over Motley werd dus overgenomen door de
anderee historici. Fruin, Van Vloten en anderen wijdden omvangrijke besprekingenn aan Nuyens' Beroerten. Het wijst erop dat zij Nuyens als historicus serieus
namen.. Nuyens hanteerde de stijl van de wetenschappelijke historicus, al lag zijn
verdienste,, volgens Fruin, meer in zijn nieuwe visie op de Opstand dan op nieuw
enn vernieuwend bronnenonderzoek. Maar in het reeds beschikbare zestiendeeeuwsee bronnenmateriaal was Nuyens goed thuis. Het is dit wat Fruin bedoelde
toenn hij schreef "dat een geschiedschrijver exprofesso er eer mee behalen zou". In
diee zin was Nuyens glansrijk geslaagd voor zijn examen. Toch werden er ook wel
kanttekeningenn geplaatst bij Nuyens' Beroerten. Nuyens was het niet gelukt om
zichh werkelijk als een onpartijdige, onbevooroordeelde historicus te presenteren.
Enkelee critici, zoals bijvoorbeeld M.L. van Deventer, vonden dat het katholieke
vertrekpuntt van Nuyens een vooringenomen standpunt inhield, dat niet alleen
eenn stempel op het oordeel van de geschiedschrijver drukte, maar zelfs al in de
onderzoeksfaseonderzoeksfase een belangrijke rol had gespeeld. "Een onderzoek onder
vloedd eener vooraf gevestigde overtuiging aangevangen, leidt zelden tot andere

1211 R. Fruin, 'Motiey's Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden', in: R. Fruin, Verspreide geschriften, deel
IIII ('s-Gravenhage 1901) 118-224.
1222 Idem, 120 en 122.
1233 R. Fruin, 'Over de plaats, die de geschiedenis in den kring der wetenschappen inneemt', in: R. Fruin,
VerspreideVerspreide geschriften deel IX ('s-Gravcnhage 1904) 349-375, aldaar 357.
1244 Fruin, 'Motiey's Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden', 120.
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uitkomstenn dan die dier overtuiging dienstig zijn, haar althans niet schaden."125
Ookk J. van Vloten gaf weliswaar Nuyens alle eer dat deze eerlijk te werk was gegaann en "naar louter billijkheid en waarheid [heeft] gestreefd."126 Maar zijn katholiekee uitgangspunt had er toch voor gezorgd dat in zijn oordeel over bijvoorbeeld
Oranjee en Filips "zijn kerkelijk standpunt zijn geschiedblik" beneveld had.127
Voorr de radicaal-liberale Van Vloten, die zelf een omvangrijk werk over Nederlandland tijdens den volksopstand tegen Spanje op zijn naam had staan,l2S was het duidelijkk dat het niet volstond alleen eerlijk kennis te nemen van twee eenzijdige
standpuntenn (het katholieke en het protestante) zoals Nuyens had gedaan: "er behoortt een geest en gemoed toe, even vrij van de weêrzijdsche vooroordeelen en
mett even hartelijke belangstelling voor de billijke behoeften van beide partijen
vervuld,, om tot een zoo volledig denkbare kennis der waarheid te komen."129 En
eenn dergelijke "geest en gemoed" was bij Nuyens onvoldoende aanwezig geweest.
Nuyens'' tegenargument was dat zijn geloof zijn serieuze onderzoek niet in de
wegg had gestaan maar juist, integendeel, had geholpen in het zich bewust worden
vann de eenzijdigheid van Motleys voorstelling van zaken. Juist vanuit zijn geloofsovertuigingg werd hij aangezet tot gedegen bronnenstudie. In zijn inleiding
opp De Beroerten schreef hij: "Het geheel zal het rezultaat zijn van een tiental jaren
vann vorsching naar de historische waarheid, die, zoo zeide het mij mijne overtuigingging [cursivering AvdZ], door antikatholieke vooroordeelen schier onkenbaar
wass gemaakt."130 Pas dankzij Nuyens en diens katholieke overtuiging werden
Fruinn en Van Vloten zich scherp bewust hoe bevooroordeeld Motley was geweest.
Enn konden zij een nieuwe synthese formuleren.

1255 M. van Deventer, 'Een katholijk schrijver over de Nederlandsche omwenteling in de 16de eeuw', in: De
NederlandscheNederlandsche spectator (1865) 379-382, aldaar 379.
1266 J. van Vloten, 'Nederlands Opstand tegen Spanje, uit een katholiek, maar eerlijk oogpunt bekeken', in:
DeDe Levensbode. Tijdschrift op onbepaalde tijden (1866) 57-88, aldaar 60.
1277 Idem, 73. Vergelijk ook J. van Vloten, 'De Nederlandsche Opstand der 16e en de Nederlandsche Katholiekenn der 19e eeuw; bemiddelend wederwoord aan Dr W.J.F. Nuyens', in: De Levensbode; tijdschrift op onbepaaldebepaalde tijden 3 (1869) 296-315.
1288 Over j . van Vloten (1818-1883) zie C. Offringa, 'De wijsgerige geschiedkunde van Johannes van Vloten:
Aufklarungg en liberalisme', in: J.A.L. Lancée (redactie), Mythe & werkelijkheid. Drie eewwen vaderlandse geschiedbeoefeningschiedbeoefening (1600-1900) (Utrecht 1979) 200-249 en C. de Zeeuw-Musterd, 'Johannes van Vloten over de
Opstand',, in: Tijdschrift voor geschiedenis 81 (1968) 145-158.
1299 Van Vloten, 'Nederlands Opstand tegen Spanje', 58.
1300 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, xvi.

