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88 De historische gedenkdagen:
twistenn om de nationale identiteit

Mett zijn Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten was Nuyens een katholieke
Nederlandsee opinion leader geworden, die ook door andere gezindten werd erkendd als gezaghebbend. Zoals Groen van Prinsterer het zou formuleren in een karakteriseringg van zijn ultramontaanse tegenvoeters: "M. Alberdingk Thym et M.
Nuyenss appartiennent a ce parti: lis en sont incontestablement, sur Ie terrain
historiquehistorique les plus dignes représentants et les plus autorisés."1 Zijn autoriteit in
genn kring bleek uit de omvangrijke lijst van intekenaren die in het laatste deel van
DeDe Beroerten was afgedrukt. Het leest als een tableau de la troupe van heel katholiekk Nederland, met de 'hooge geestelijkheid' voorop. 2 Nuyens' rol als opinion
leaderleader zou al snel een vervolg krijgen tijdens de viering van de nationale historischee gedenkdagen, waarin episodes uit de voor de Nederlandse natie zo belangrijkee zestiende-eeuwse geschiedenis werden herdacht: de slag bij Heiligerlee, de innamee van Den Briel, de Pacificatie van Gent, de Unie van Utrecht. Over de geschiedeniss van de gedenkdagen is reeds veel geschreven.3 In deze studies staat
meestall de integratie van nieuwe groepen in de Nederlandse natie centraal, onder
anderee ook de katholieken. Daarbij wordt in sommige van deze studies te makkelijkk gesproken over 'de' natie en 'de' afzonderlijke bevolkingsgroepen (katholiek,
liberaal,, protestant) terwijl deze entiteiten toch pas vorm en inhoud kregen in de
loopp van de negentiende eeuw, in een proces van 'nationale' identiteitsvorming.
Dee rol die de historische gedenkdagen speelden in deze veelvormige identiteitsvormingsprocessenn staat in dit hoofdstuk centraal.

11 Het is een citaat uit Groens Maurice et Barnevelt, dat Nuyens met trots zou aanhalen in zijn bespreking van
ditt werk. Nuyens, 'Maurice et Barnevelt', 164. Bij zijn '-woordvoerderschap' namens de katholieken plaatste Nuyenss overigens enkele relativerende kanttekeningen: "men handelt verkeerd door, hetzij een persoon, hetzij een
tijdschrift,, hetzij een dagblad, voor te stellen als de uitdrukking der 'parti Ultramontain'. (...) Wat ik denk omtrentt de houding van Maurits of van Willem Lodewijk van Nassau, verbindt niet één mijner geloofsgenooten.
Ikk bezit geen mandaat van hen om uit hunnen naam aldus te spreken". Nuyens, 'Maurice et Barnevelt', 241-242.
22 Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, IV, deel 1, i-xxvii. De lijst omvat 987 namen. Het hoge
aantall priesters is opvallend: 365, dat is 3 7 % .
33 Artikelen waarin ook Nuyens wordt genoemd: J.A. Bornewasser, 'De Nederlandse katholieken en hun negentiende-eeuwsee vaderland', in: Tijdschrift voor geschiedenis 95 (1982) 577-604; M.-A.D. Delen, M.J.M. Hagemann & C.G. Weijers, 'D e Prins is dood. Leve de dode Prins! De Oranjeherdenking van 1884', in: E.O.G.
Haitsmaa Muiier & A.E.M. Janssen (redactie), Willem van Oranje in de historie 1584-1984. Vier eeuwen beeldvormingvorming en geschiedschrijving (Utrecht 1984) 108-136; R Raedts, 'Katholieken op zoek naar een Nederlandse
identiteitt 1814-1898', in: BMGN 107 (1992) 713-725; F. Groot, 'De strijd om Alva's bril. Papen en geuzen bij
dee herdenking van Den Briel, 1572-1872', in: BMGN 110 (1995) 161-181; Frans Groot, 'Vlaggen in top en stenenn door de ruiten. De natie in de steigers, 1850-1940', in: J.C.H. Blom & J. Talsma, De verzuiling voorbij.
Godsdienst,Godsdienst, stand en natie in de lange negentiende eeuw (Amsterdam 2000) 171 -200; Marlite Halbertsma, 'D
Brielschee feesten van 1872: "Groter Feest Is er Nooit Geweest'", in: De Negentiende Eeuw 26 (2002) 61-80.
Meerr algemeen zie: J.R. Gillis (redactie), Commemorations: the politics of national identity (Princeton 1994) en
eenn themanummer van het tijdschrift De Negentiende Eeuw 26 (2002) nr. 1: 'Jubelfeesten der jubilea: Feestelijkee herdenkingen in de negentiende eeuw'.
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Dee historische gedenkdagen riepen veel rumoer op, in de vorm van brochures,
pamflettenn en populaire gelegenheidsschriften. Dat de geschiedenis leefde in het
negentiende-eeuwsee Nederland is duidelijk, maar wat dit precies betekende is een
anderee zaak. J.A. Alberdingk Thijm had al een scherp oog voor het kunstmatig karakterr van de negentiende-eeuwse herdenkingen. Tevens plaatste hij een relativerendee kanttekening bij de functie die deze herdenkingen zouden hebben voor het
Nederlandsee zelfbewustzijn en indirect voor de bloei van de Nederlandse natie.
Thijm:: "Met de Historie gaat het hier goed, als overal - maar wanneer zijn de volkenn historiomaan beginnen te worden? niet bij een aanstaanden bloei!...."4
Dee meeste aandacht zal uitgaan naar de herdenkingen van Heiligerlee, Den Briel
enn de Unie van Utrecht. Maar als contrapunt zal ook de Vondelherdenking wordenn behandeld en tenslotte de herdenking van de Pacificatie van Gent, waarover
Nuyenss een uitgebreid artikel schreef. Bij het bronnenmateriaal zal het accent liggenn op de geschriften van de belangrijkste opinievormers van de zich ontwikkelendee levensbeschouwelijke richtingen, de mannen waarmee Nuyens in debat
ging:: Groen van Prinsterer, Hofstede de Groot, Robert Fruin, Johannes van Vlotenn en, van katholieke herkomst, Alberdingk Thijm, Herman Schaepman en de
Limburgsee Abbé J.W. Brouwers. Dat bij de vorming van de nieuwe nationale
identiteitenn de religie een hoofdrol speelde zal daarbij al snel duidelijk worden. De
katholiekenn reageerden op een protestantse toeëigening van de Nederlandse natie.

Protestantsee toeëigening: de herdenking van de Vrede van Munster
Dee notie dat Nederland een protestantse natie zou zijn, was een opvatting die vanaff het begin van de negentiende eeuw met steeds meer nadruk naar voren werd gebracht.. Dat proces liep parallel met het ontstaan van de moderne natiestaat.5 Het
wass een invulling van het natiebegrip, die aanleiding gaf tot heftige controversen
waarbijj ook Nuyens betrokken was, als belangrijkste historicus uit katholieke
kring.66 De vorming van een nationale identiteit bleek een tweeledige gedaante te
hebben:: het insluitingsproces van gelijkgestemden heeft zijn spiegelbeeld in de
uitsluitingg van anders denkende groepen. De protestanten plaatsten daarmee, in
eenn proces van toeëigening, de katholieken aan de zijlijn. De nieuw gecreëerde natiee werd daarmee een verlicht protestante natie, waaruit de katholieken werden
teruggedrongen.. Zoals Theo Clemens het heeft geformuleerd: de door historici als
Vann Sas geconstateerde nationalisatie van de revolutie was in feite "een reforma-

44 'Twaalfde brief van Pauwels Foreestier', in: De Spektator 6 (1847) 177-184, citaat op 183.
55 Voor de rol van de (protestantse) religie in de vorming van een nieuw, modern nationaal besef zie enkele artikelenn van Peter van Rooden: 'Het Nederlands protestantisme en zijn vaderland', in: J.M.M, de Valk (redactie),, Nationale identiteit in Europees perspectief(Baarn
1993) 95-115 en Van Rooden, 'Contesting the protestantt nation: calvinists and catholics in the Netherlands', in: Etnofoor 7 (1995) 15-30. Vergelijk G.J. Schutte,
HetHet calvinistisch Nederland (Utrecht 1988) en dez., 'Nederland: een calvinistische natie?', in: Bijdragen en
mededelingenmededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 107 (1992) 690-702.
66 Remieg Aerts & Henk te Velde, 'De taal van het nationaal besef, 1848-1940', in: N.C.F, van Sas (redactie),
Vaderland.Vaderland. Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940 (Amsterdam 1999) 391-454, aldaar met name
4066 en 410.
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torischee toeëigening van Verlichting en nationaal gevoel".7
Hett aldus toegekende protestantse karakter van de Nederlandse natie werd
teruggeprojecteerdd tot in de geschiedenis van de Nederlandse Opstand. De aanzet
werdd gegeven door de bekende Groninger richting in de theologie, met als belangrijkstee voorman de Groningse hoogleraar Hofstede de Groot. Deze moest daarvoorr nog heel wat missiewerk verrichten, ook in eigen kring. Terecht is erop gewezenn dat het protestantse karakter van de natie geenszins vanzelfsprekend was, ook
niett voor de protestanten zelf. Voordat het protestantisme dienst kon doen als nationalee religie moest zij eerst zelf 'genationaliseerd' worden. 8 Ten tijde van de Republiekk was de gereformeerde kerk weliswaar publieke kerk maar daarmee nog
geenn 'nationale' kerk. Om zijn ideeën ingang te doen vinden moest Hofstede de
Groott eerst afrekenen met de felle calvinisten, die zichzelf traditioneel als een
voorhoedee zagen, een voorhoede die het geloof zo zuiver mogelijk wilde houden.
Dee 'nationaliserende' rol van de Groningers is te vergelijken met die van de
evangelicalsevangelicals in Engeland. 'Evangelisch' was een term waarmee ook de Gronin
zichh graag tooiden. 9 Hofstede de Groot construeerde een nationaal-gereformeerdee richting, die hij met terugwerkende kracht al vanaf de zeventiende eeuw als de
hoofdstroomm van het Nederlandse protestantisme karakteriseerde.13 Daarbij nam
hijj afstand van het lutheranisme en het calvinisme, stromingen die door hem beschrevenn werden als buitenlandse indringers. Het kenmerkende van het Nederlandss protestantisme zat niet zozeer in het calvinisme van een kleine kern, maar in
eenn brede evangelische gezindheid die ook tot uiting kwam in de kerkelijke verscheidenheidd van de Republiek.11 In een opstel uit 1842, verschenen in het Nederlandschlandsch Archief voor kerkelijke geschiedenis, beschreef Hofstede de Groot de drie
typischh Nederlandse karaktertrekken van de Nederlandse Hervorming: bijbelstudie,, onderwijs in de landstaal en praktische zorg voor het volk.12 De wortels van
dezee 'Nederlandse Volksgeest' meende Hofstede de Groot al te herkennen in de
Modernee Devotie. Volgens Hofstede de Groot waren daarmee gematigdheid en
tolerantiee veel meer dan calvinistisch extremisme de hoofdtrek van het Nederlandss protestantisme. Bij een zo religieuze invulling van de Nederlandse nationalee identiteit is het geen verrassing dat Hofstede de Groot zijn ijveren voor een nationalee religie paarde aan een grote afkeer van de katholieken. Het is bekend dat

77 Th. Clemens, 'De terugdringing van de rooms-katholieken uit de verlicht-protestante natie', in: BMGN
1100 (1995) 27-39 zet zich met name op blz. 32, net als Peter van Roodcn, af regen de seculariseringsthese van
Vann Sas.
88 Zie met name Van Rooden, ' H e t Nederlands protestantisme en zijn vaderland' en Van Rooden, 'Contestingg the protestant nation'.
99 J.P. van den Hout, 'P. Hofstede de Groot als ideoloog van de grootprotestantse beweging (1840-1844)', in:
DocumentatiebladDocumentatieblad
voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 37 (1992) 1-24, aldaar 17. Vergelijk J
DeDe Groninger godgeleerden. De oorsprong en de eerste periode van hun optreden (1820-1843) (Kampen 1984)
2844 waarin deze beschrijft dat Hofstede de Groot aanduidingen als 'protestant' of'hervormd' te negatieve termenn vond en daarom een pleidooi hield voor de herinvoering van het begrip 'Evangelische Kerk'.
100 Schutte, 'Nederland: een calvinistische natie?', 690.
111 Van Rooden, ' H e t Nederlands protestantisme en zijn vaderland', 101.
122 Van den Hout, 'P. Hofstede de Groot als ideoloog van de grootprotestantse beweging', 19. De titel van De
Grootss opstel is: 'Beschouwing van den gang der Christelijke Godgeleerdheid in Nederland'. Het stuk riep in
protestantsee kring heftige reacties op. Voor Hofstede de Groots constructie van een evangelische traditie zie
ookk Vree, De Groninger godgeleerden, 279-282.
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hijj de katholieken als het grootste Fremdkörper binnen de Nederlandse samenlevingg zag en dat hij al vroeg actief was binnen allerlei antikatholieke verenigingen.13
Dee herdenking van de tweehonderdste verjaardag van de Vrede van Munster,
hett verdrag waarmee in 1648 de Tachtigjarige Oorlog werd afgesloten en de Republiekk der Verenigde Nederlanden als zelfstandige mogendheid internationaal
erkend,, biedt een goede opstap naar de latere herdenkingen, waarin Nuyens een
zoo belangrijke rol zou spelen. Deze herdenking was nog wat minder geprotestantiseerdd dan later het geval zou zijn.
Inn grote trekken had de herdenking van de Vrede van Munster een algemeen karakter,, waarin ook de katholieken zich konden herkennen. Het was de bekende
katholiekee beeldhouwer van Zuid-Nederlandse herkomst Louis Royer die een
beeldd voor Willem de Zwijger ontwierp.14 Royers katholieke achtergrond vormde
toenn blijkbaar nog geen beletsel. Voor de nog jonge literator J.A. Alberdingk
Thijmm kwam in Royers' beeld de saamhorigheid van de Nederlandse natie goed
tott uiting. Thijm was een groot bewonderaar van Royer, met wie hij al vroeg kennismaakte.. In 1846 zou hij trouwen met Royers stiefdochter Mina Kerst.15 In een
stukk voor De Spektator beschreef Thijm het "nationale gedenkteeken" als een
middelpuntt "waaromheen zich de uitéenloopende partijen in het godsdienstige en
staatkundigee hadden verzameld en verbroederd".16 Dat wat overwonnen moest
worden,, waren de oude partijtegenstellingen tussen prinsgezind en staatsgezind,
tussenn Oranje en Loevestein, die een verwoestende uitwerking hadden gehad op
dee geschiedenis van de Republiek. Verzoening en onpartijdigheid moesten vooropp staan, wilde de nieuwe natie kunnen overleven. Conciliantie werd de nieuwe
leus.17 7
Zolangg Willem de Zwijger nog als algemene Vader des Vaderlands herdacht kon
worden,, en niet als protestantse geloofsheld, kon een herdenking voor de katholiekenn nog wel door de beugel. De katholieken deden dan ook mee aan de geldinzamelingg om het standbeeld van Willem van Oranje te financieren. Illustratief
voorr de opvatting van de katholieken is het korte verslag in De Tijd van de onthullingg van Royers standbeeld op 5 juni in Den Haag. In dit verslag wordt met
geenn woord gerept over protestantisme of katholicisme. Centraal stonden de bemoedigendee woorden die de koning had gesproken en die in het teken stonden
vann "Eendragt maakt magt!" Volgens De Tijd vond deze wens "algemeen weerklank,, en van alle zijden weergalmde het geroep Leve de Koning! Het Welzijn des

133 Over het aandeel van de antikatholieke vijandbeelden in de constructie van een nieuwe protestantse ideologiee zie J.A. Bornewasser, 'Mythical aspects of Dutch anti-catholicism in the nineteenth century', in: J.A. Bornewasser,, Kerkelijk verleden in een wereldlijke context (Amsterdam 1989) 362-375.
144 Meer uitgebreid over Royer zie: Guus van den Hout & Eugène Langendijk (redactie), Louis Royer 17931868.1868. Een Vlaamse beeldhouwer in Amsterdam (Amsterdam 1994). Over het beeld voor Willem de Zwijger aldaarr 26-28.
155 Michel van der Plas, 'Royer, Thijm en Tante', in: Guus van den Hout & Eugène Langendijk (redactie),
LouisLouis Royer 1793-1868. Een Vlaamse beeldhouwer in Amsterdam (Amsterdam 1994) 69-74.
166 Twaalfde brief van Pauwels Foreestier', in: De Spektator 6 (1847) 177-184. Zie ook Oscar van Dam & Oscarr Westers, 'Een gemankeerde jubilaris. De receptie van de vrede van Munster', in: Ex Tempore 15 (1996) 113127. .
177 Hiervoor zie vooral J.W. Smit, f ruin en de partijen tijdens de Republiek (Groningen 1958), aldaar met
namee 69.
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Vaderlands!"™Vaderlands!"™ 'Van alle zijden': dus ook de katholieken deden mee.
Tochh waren er, ook in 1848 al, andere geluiden te horen, waarin gepleit werd
voorr een meer protestantse invulling van de festiviteiten. Enkele protestanten steldenn voor om de festiviteiten te laten samenvallen met de jaarlijkse herdenkingsdag
vann de kerkelijke hervorming.19 In een pamflet werd de Vrede van Munster zelfs
"eenee roepstem tot bijbelverspreiding" genoemd.20 De katholieken tekenden heftigg verzet aan tegen dit staaltje van protestantse toeëigening. In een artikel in De
KatholiekKatholiek werd gesteld dat de katholieken er niet zoveel moeite mee hadden o
dee Vrede van Munster te herdenken als het geboorteuur van de onafhankelijkheid
vann de Nederlandse natie. Maar er was nu iets anders aan de hand. Zoals het in De
KatholiekKatholiek geformuleerd werd: "Men wil aan het ontworpen volksfeest een god
dienstigg of liever uitsluitend Protestantsch karakter geven".21 De katholieken kondenn hier onmogelijk mee instemmen. Nederland kent nu eenmaal meerdere godsdiensten,, zo stelde de anonieme auteur, waarbij de katholieken een niet onaanzienlijkk deel uitmaakten. Hij stelde daarom een echte nationale oplossing voor:
"moetenn wij niet, op het burgerlijk terrein, Nederlanders en niet Protestanten of
Katholiekenn heeten? (...) moeten beide partijen, als burgers van denzelfden Staat,
alss onderdanen van denzelfden door beide geliefde Vorst, als echte Nederlanders
inn één woord zich de vriendenhand toereiken"?22 Voor een herdenkingsfeest in
dezee zin wilden de katholieken "van ganscher harte een dank- en feestlied bij het
tweedee eeuwgetij onzer nationale emancipatie aanheffen".
Inn katholieke kring groeide de onvrede over de protestants geïnterpreteerde nationalee feesten. Een briefschrijver in de katholieke Noord-Brabandervroeg zich af
waaromm hij als katholiek moest meebetalen aan een standbeeld voor de protestantete Willem van Oranje.23 Zoals een briefschrijver in De Tijd het formuleerde: "de
keuzee des Munsterschen eeuwdags voor de feestelijke onthulling van een ook uit
bijdragenn der katholijken opgerigt standbeeld, geven geen groot blijk van welwillendheidd noch van toenaderingsgezindheid".24 Volgens De Katholiek dagtekende
dee Vrede van Munster ook de overwinning van een nieuwe heersende partij: de
protestantse.. "Er was, ja, geen Alva meer, om bloedplakkaten uit te vaardigen;
maarr de Resolutiën en Placaaten van Hun Hoog Mogenden vervingen die van den
Spaanschenn landvoogd."2,1 Viering van een dergelijk evenement getuigde van weinigg respect voor de katholieke Nederlandse onderdanen. Een breder saamhorig-

188 De Tijd, woensdag 7 juni 1848.
199 Van Dam & Westers, 'Een gemankeerde jubilaris', 122.
200 S.G. Jorissen, De vrede te Munster in 1648, eene roepstem tot bijbelverspreiding (Utrecht 1848, pamfletnummerr 28833 in W.P.C. Knuttel, Catalogus van de pamflettenverzameling
berustende in de Koninklijke Bibliotheekbliotheek ('s-Gravenhage 1916) deel VII).
211 '1648-1848. Katholicisme. Protestantisme. Nederland', in: De Katholiek 13 (1848) 1-26, aldaar 5. O o k
Vann D a m & Westers, 'Een gemankeerde jubilaris', 122-123 en J.A. Bornewasser, 'De katholieken en hun negentiende-eeuwsee vaderland', in: J.A. Bornewasser, Kerkelijk verleden in een wereldlijke contekst (Amsterdam
1989)) 262-283, aldaar 270 verwijzen naar dit artikel.
222 '1648-1848. Katholicisme. Protestantisme. Nederland', 25-26.
233 Geciteerd in Van Dam & Westers, 'Een gemankeerde jubilaris', 120.
244 De Tijd, donderdag 15 juni 1848.
255 '1648-1848. Katholicisme. Protestantisme. Nederland', 2-3.
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heidsbeseff kon slechts gestalte krijgen als ook de katholieken zich hierin konden
thuisvoelen.. Zoals Thijm het formuleerde: "in een staat, als den onze, de belangen
enn gevoeligheden van allen [lees: inclusief die van de katholieken], voor 't minst
ontzienontzien moeten worden".26
Thijmm zelf had al enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de rol die de protestantenn wilden toedichten aan Willem van Oranje als Vader des Vaderlands.
Voorr Thijm riekte dit teveel naar verheerlijking. Thijm stelde dat hij meedeed aan
hett feest niet "uit innige sympathie voor den man, hier in duurzaam brons verheerlijkt".. Willem van Oranje was in katholieke ogen bepaald geen held. Het
beeldd van Royer was voor hem een compromis. Als nationaal monument vond
Thijmm het in ieder geval geschikter dan het al te martiale ruiterstandbeeld van Willemm van Oranje, dat enkele jaren eerder onthuld was, op 17 november 1845 ook al
inn Den Haag. Thijm had een voorkeur voor een bedachtzame, bedaarde Willem
vann Oranje. Hij verhief Royers beeld tot 'onze' Willem. "Royers Willem zal onze
WillemWillem zijn; zal onze Willem zijn in de dubbele beteekenis: wij, als de Natie, die
hemm oprichten, en wij, als vereerders van den grooten staatkundigen genie, van
denn type onzer ernstige en nederige vaderen uit de zestiende eeuw."27
Dee Tachtigjarige Oorlog werd gebruikt als een machtig identificatiemiddel.
Maarr de herinnering aan de Tachtigjarige Oorlog vertegenwoordigde ook een potentiëlee splijtzwam. Oude partijtwisten werden door nieuwe vervangen. De protestantsee toeëigening van de Nederlandse natie zorgde ervoor dat nieuwe tegenstellingenn zich begonnen af te tekenen, tegenstellingen die langs confessionele lijnenn liepen. Ook de liberalen begonnen zich te verzetten tegen de calvinistische
usurpatie.. Zij stelden daar een eigen liberale visie tegenover, een visie die weliswaarr ook protestants was ingekleurd maar dan gematigder, in een meer 'nationale'' gedaante dan die van de aanhangers van Groen.28 Een dergelijke gepolitiseerde
omgangg met het verleden, waarbij ieder van de partijen zijn eigen heilige huisjes
creëerde,, kon niet anders dan tot conflicten leiden.

Katholiekee toeëigening: het voorbeeld Vondel
Voorlopigg hoefden de katholieken zich nog niet buitengesloten te voelen. In de
reekss van 'nationale' monumenten die 'hun' beeldhouwer Louis Royer mocht
ontwerpenn voor onder andere Erasmus, Rembrandt, Vondel, Michiel de Ruyter
enn Laurens Jansz Coster zaten ook enkele katholieke helden. De katholieken ble-

2626 'Twaalfde brief van Pauwels Foreestier', in: De Spektator 6 (1847) 177-184, citaten op 180.
2727 Thijm in de 'Tiende brief van Pauwels Foreestier', in: De Spektator 5 (1845) 419-421, geciteerd in: Mieke
vann der Wal, 'Krijgsman of staatsman? De oprichtingsgeschiedenis van de twee standbeelden voor Willem de
Zwijgerr in Den Haag', in: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 34 (1983) 39-70, aldaar 55.
288 J.W. Smit gaat zelfs zo ver om te stellen dat de liberale school zich pas liet kennen "in haar verzet tegen de
calvinistischee usurpatie van 'de nationale geschiedbeschouwing'." Smit, Fruin en de partijen tijdens de Republiek,bliek, 85. Over de liberale conciliantie politiek en haar streven naar pacificatie vergelijk P.B.M. Blaas, 'De prikkelbaarheidd van een kleine natie met een groot verleden: Fruins en Bloks nationale geschiedschrijving', in:
P.B.M.. Blaas, Geschiedenis en nostalgie. De historiografie van een kleine natie met een groot verleden. Verspreidespreide historiografische opstellen (Hilversum 2000) 15-41, aldaar 34-36.
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ken,, getuige de monumenten voor de katholieke Erasmus en de katholiek gewordenn 'prins der dichters'Joost van den Vondel, een belangrijk aandeel in het vaderlandd te hebben gehad. De Amsterdamse Vondelfeesten van 1867 zijn daarom een
interessantee casus." De onthulling van het standbeeld voor Vondel, in het later
naarr hem genoemde park, was zeker een nationale gebeurtenis. Koning Willem III
wass bijvoorbeeld één van de gulle donateurs. Maar op de achtergrond vervulden
katholiekenn de sleutelposities. Thijm was de drijvende kracht binnen het Comité,
Louiss Royer en Pierre Cuypers (die de sokkel voor zijn rekening nam) waren de
makerss van het standbeeld. Vondel was, met Bilderdijk, één van Alberdingk
Thijmss favoriete dichters. Toen in de jaren vijftig Jacob van Lenneps Vondeluitgavee begon te verschijnen, werd deze door Thijm - kritisch - begeleid met een artikelenreekss in De Tijd. Volgens Thijm had Van Lennep te weinig oog voor Vondels
katholicisme.. Thijm had een missie. Hij wilde aantonen dat Vondels bekering van
crucialee betekenis is voor een beter begrip van Vondels literaire werk, een bekeringg die hij dan ook centraal stelde in zijn later gepubliceerde Vondelportretten.30
Dee op latere leeftijd katholiek geworden 'prins der dichters' was een ideaal identificatiepuntt voor de katholieken. Waren de (latere) herinneringen aan de episoden
uitt de Tachtigjarige Oorlog toch vooral protestantse feesten die tot nationale
feestenn waren gepromoveerd, voor de Vondelfeesten gold in feite het omgekeerde,
inn ieder geval in de perceptie van Thijm.31 Thijm was nadrukkelijk aanwezig in het
organiserendd comité voor het Vondelmonument, dat overigens werd voorgezeten
doorr Van Lennep. Hij speelde een belangrijke rol als bemiddelaar tussen de commissiee en de kunstenaars. Thijm verdedigde de kandidatuur van Royer omdat
deze,, evenals Vondel zelf, met zijn Zuid-Nederlandse achtergrond, de culturele
eenheidd tussen Noord en Zuid zou onderstrepen.32 Het is een voorbeeld van katholiekk Groot-Nederlandse toeëigening. Maar Vondel tot nationaal identificatiepuntt te verheffen vereiste nog enige tact. Binnen de commissie onthield Thijm
zichh zoveel mogelijk van een al te nadrukkelijke identificatie met de katholieke
Vondel.. Alleen in een slechts voor katholieken bestemde circulaire liet Thijm het
achterstee van zijn tong zien. Daarin noemde hij Vondel niet alleen "de grootste
Dichterr van Nederland, de genie van zyn tijd en zyn Volk" maar ook "voor ons,
Katholieken,, (...) een ware geloofsheld in die dagen van uitsluiting", "dien Neder-

Kunsthisto299 J. Becker, '"Justus ex fide vivit". Over het Vondelbeeld (Amsterdam, 1867)', in: Nederlands
rischrisch Jaarboek 34 (1983) 132-194. Over de katholieke toeëigening van Vondel zie: Anton van Duinkerken, 'De
Roomsee Vondelschool', in: Studies aangeboden aan Prof.dr Gerard Brom (Utrecht/Nijmegen 1952) 65-82.
Voorr Thijms aandeel in de Vondelfeesten zie: Michel van der Plas, '"Ik ben overgelukkig". Thijm en de Vondelfeestenn van 1867', in: Biografie Bulletin 3 (1993) 226-236. Meer in het algemeen zie: B.H. Molkenboer, Het
rythmerythme van de Vondel waardeering (Nijmegen/Utrecht 1935).
300 Vergelijk J.F.M. Sterck, 'Alberdingk Thijm en Vondel', in: De Beiaard 5, deel 2, themanummer gewijd aan
Thijm,, 43-67 en de door Sterck bezorgde Werken vanJ.A. Alberdingk Thijm, deel IX: Portretten van Joost van
denden Vondel (Amsterdam/'s-Gravenhage 1908).
311 Tijdens de herdenking van 1879, driehonderd jaar na Vondels overlijden, zou overigens weer een prominentee katholiek en kennis van Nuyen s een belangrij ke rol spelen. Toen was het Herman Schaepman, zelf dichter,, die, tijdens een bijeenkomst in de Parkzaal te Amsterdam, Vondel herdacht als "s Lants oudste en grootste
Poëet,, de Vorst en Vader der Nederduitsche Poëzij". H.J.A.M. Schaepman, Vondel 1679 - 5 Februari - 1879.
GedachtenisredeGedachtenisrede (Utrecht 1879) 5.
ilil
Becker, '"Justus ex fide vivit"', 148.
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prent steil voor, hoe op 4 en 5 Februari 1879 de ultramontaansehe Nederlanders, bi) merkwaardige uitzondering, zich niet ran de overige Nederlanders afscheidden.

Afb.Afb. 9 De Vondelviering in 1879. Bijdrage tot de processie-quaestie. Spotprent in Uilenspiegel.. Uit: Jaarboek der Maatschappij der Nederlandse letterkunde 1988-1989.
landschenn Katholiek bij uitnemendheid."" Maar o m het plan doorgang te doen
vindenn moesten de katholieken voorzichtig zijn en zich niet te nadrukkelijk manifesteren.. D e Warmondse seminarieprofessor Van der Ploeg kreeg bijvoorbeeld
inn 1862 in een vertrouwelijke brief van Thijm te h o r e n dat het niet wijs was o m al
tee veel n a d r u k te leggen op Vondels bekering tot het katholicisme. "Mijn G o d ! nu
overr Vondel geloofsverandering te gaan spreken, nu den triomf der H . Kerk te
gaann poneeren! N o g één z o o ' n artikel - en gij krijgt het m o n u m e n t niet".3'1 A a n
Sterckk zou hij later schrijven: " M e n heeft, d o o r een juichtoon over Vondels bekeeringg aan te heffen, in der tijd de oprichting van het Standbeeld werkelijk in gevaarr gebracht. Ik ben daar getuige van geweest." 35
D ee katholieken hadden Vondel tot h u n eigen identificatiepunt gemaakt. Des te
opmerkelijkerr is het dat N u y e n s in 1867 bewust verstek liet gaan bij de onthulling
vann het Vondelmonument. In een briefje aan Thijm vroeg N u y e n s hem met zoveel
w o o r d e nn wanneer de Vondelfeesten precies z o u d e n plaatsvinden, "opdat ik die
dagenn niet kome." 3 6 In zijn Geschiedenis van het Nederlandsche
Volk, sedert 1815

333 Becker, '"Justus ex fide vivit"', 172. Tevens geciteerd in Van Sas, 'Nationale cultuur en vaderlands verleden',, 100.
344 Thijm aan Van der Ploeg, 17 juli 1862, geciteerd in Gerard Brom, Romantiek en katholicisme in Nederlandland (Groningen/Den Haag 1926) deel II, 48 en later ook, vanuit Brom, in Becker, '"Justus ex fide vivit"', 172
enn Van der Plas, "Tk ben overgelukkig"', 229.
355 Thijm aan Sterck, 7 december 1888, geciteerd in Sterck, 'Alberdingk Thijm en Vondel', 56-57.
366 Nuyens aan Thijm, 4 October 1867.
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kritiseerdee N u y e n s later het katholieke ijveren o m Vondels naam in ere te h o u d e n :
hett had namelijk minder te maken met diens dichterlijke kwaliteiten dan met zijn
overgangg naar het katholicisme. N u y e n s had niet zoveel op met een dergelijk p o litiekk gebruik van de geschiedenis. D e politieke motieven van zowel katholieke
vereerderss als protestante verguizers stelde hij op één lijn:
"Enkelee Letterkundigen mogen gedweept hebben met Vondels tweede 'eeuwfeest'; mannen,, doortrokken van eenen Gereformeerden geest, konden niet instemmen met de hulde,, gebracht aan den dichter van Peteren Pauwels en van de bijtende hekeldichten op Gomarus;; en de Katholieken huldigden, al werd het niet luid uitgeroepen, vooral Vondel als
denn grooten dichter, die door zijn overgang tot de Kerk, door zijne satyren op de predikantenn der XVIIe eeuw zich tot één der hunnen had verklaard."37
Inn zijn Geschiedenis van het Nederlandsche
Volk, sedert 1815 merkte hij op:
"Dergelijkee 'eeuwfeesten', die niet veel beteekenen, zou men hoogstens als een der
eigenaardighedenn van onzen tijd k u n n e n vermelden". 3 8 En er zat ook een risico
aan,, zoals al spoedig z o u blijken uit de nationale gedenkdagen die georganiseerd
werdenn ter gelegenheid van enkele belangrijke episoden uit de geschiedenis van de
Nederlandsee O p s t a n d .

D ee HeiHgerlee-herdenking v a n 1868: nationalisme, protestantse toeëigening
e nn katholieke kritiek
Wanneerr wij de herdenking van 1848 met die van 1868 vergelijken,, toen de slag bij
Heiligerleee werd herdacht, dan valt meteen het verschil in toon op. D e viering van
dee Vrede van M u n s t e r had weliswaar, zoals w e gezien hebben, enkele protestantsee o n d e r k l a n k e n maar k o n toch o o k d o o r katholieken gevierd w o r d e n als nationaalnaal feest. Bij de herdenking van Heiligerlee zou dit niet zomaar meer lukken.
Bijj de herdenking van Heiligerlee, in 1868, w e r d de overwinning van Oranjes
broerr Lodewijk van Nassau herdacht, die in 1568 met een vooral uit Duitsers bestaandd huurleger N o o r d - O o s t N e d e r l a n d binnentrok en zowaar bij Heiligerlee
eenn overwinning wist te behalen. 39 D e heldenmoed van de familie Oranje werd
mett bloed ondertekend, omdat bij deze strijd Oranje's tweede broer, Adolf, zou
sneuvelen. .
Inn veel brochures die in 1868 verschenen werd het belang van de viering wederom,, net als in 1848, gezocht in het uitdragen van eenheid en eendracht van de
Nederlandsee natie als geheel. M e t bezwerende formules werd gesteld dat de dagen
vann tweespalt en partijschap eindelijk voorbij waren. Zoals het in één van die b r o -

377 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, sedert 1815, deel IV, 303-304.
388 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, sedert 1815, deel IV, 304.
399 Over de HeiHgerlee-herdenking zie: H. Smitskamp, 'Rondom Heiligerlee', in: Antirevolutionaire
staatkunde.kunde. Orgaan van de Dr. Abraham Kuyperstichting 14 (1938) 180-191; Smit, Fruin en de partijen tijdens de
Republiek,Republiek, 174-177; J.A. Bornewasser, ' D e Nederlandse katholieken en hun negentiende-eeuwse vaderland
in:: J.A. Bornewasser, Kerkelijk verleden in een wereldlijke context (Amsterdam 1989) 262-283, aldaar met
namee 272-273.
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churess werd geformuleerd: onderlinge partijtwist had tot twee keer toe geleid tot
dwingelandijj en wrede o n d e r d r u k k i n g : eerst d o o r Spanje, in de zestiende eeuw, en
naa 1800 d o o r Frankrijk, toen " N e d e r l a n d in het belang van den Franschen d w i n geland,, N a p o l e o n , [werd] uitgemergeld, totdat eindelijk ons land zijn onafhankelijkheidd verloor en bij Frankrijk werd ingelijfd." Uit het verleden moest de les
w o r d e nn geleerd dat het afgelopen moest zijn met de partijtwist en dat allen zich
achterr Oranje moesten scharen. D e lijnen uit het verleden werden daarbij naar het
hedenn doorgetrokken:
"Wijj herinneren ons daar, hoe ons voorgeslacht, door partijgeest verzwakt, tweemalen
werdd gebracht onder den ijzeren scepter eens dwingelands; maar tevens met hoeveel heldenmoedd en burgertrouw zij hebben gestreden, tot dat Oranje en Nederland, op nieuw
vereenigd,, in de rij der volkeren te voorschijn traden. Wij vragen dan ons zelven af, wat
thanss onze plicht is, om dezen eernaam en deze zegeningen waardig te blijven, en wij
schamenn ons te moeten erkennen, dat partijzucht op staatkundig en godsdienstig gebied,
maarr al te veel belemmeringen veroorzaken op den weg van waarheid en vrijheid. In plaats
vann vrije Nederlanders te zijn, scharen wij ons onder deze of gene partijleus, 't zij Groeniaann of Thorbeckiaan; op godsdienstig gebied als orthodox of liberaal en meenen onzen
plichtt te doen, maar vergeten, dat zelfstandigheid een eerste vereischte is voor wie in
waarheidd staatsburger en mensch wil zijn."40
'Heiligerlee'' werd gepresenteerd als het roemrijke begin van onze grote nationalee vrijheidsstrijd, die na tachtig jaar zijn beslag zou krijgen in de Vrede van M u n ster.. H e t ging er " o m de eerste glorierijke overwinning d o o r de te lang o n d e r d r u k t ee Nederlanders o p de Spanjaarden behaald in de herinnering van velen
terugg te roepen, en d a a r d o o r de liefde tot het Vaderland en de Koning te helpen
onderhouden." 4 11 Philips II werd afgeschilderd als de Spaanse dwingeland, die in
hett godsdienstige geen enkele inschikkelijkheid toonde. Gesteld werd dat "de geschiedeniss dier jaren 1567-68 eene zwarte bladzijde vertoont, vol onmenschelijke
wreedheden.. Tienduizend slachtoffers zijn gevallen in den strijd v o o r godsdienstigee en burgerlijke vrijheid." Hiertegenover werd de familie Oranje geplaatst.
D ee heldenmoed van deze familie maakte het dat "Prins Willem van Oranje, L o dewijkk en Adolf van Nassau als grondleggers van ons volksbestaan" w e r d e n herdacht/ 2 2
Inn deze visie op de O p s t a n d werden de politieke en godsdienstige meningsverschillenn naar de achtergrond gedrongen ten faveure van een meer overkoepelende
nationaal-protestantsee interpretatie van ons verleden. D e voorman van de G r o ningerr richting, Hofstede de G r o o t , bracht een dag na de nationale Heiligerleevieringg in een leerrede "de hulde aan J e z u s " toe. 4J O o k in zijn rede, getiteld Blijdschapschap in God bij de herdenking van Nederlands bevrijding van het juk van Spanje,je, combineerde Hofstede de G r o o t het religieuze met het nationale motief. H e t

400 R.J.M. Tengnagel, De slag bi) Heiligerlee herdacht in 1868.
landslands (Oude Pekela 1868) 38-39.
411 Tengnagel, De slag bij Heiligerlee herdacht in 1868, 2.
422 Tengnagel, De slag bij Heiligerlee herdacht in 1868, citaten
433 P. Hofstede de Groot, De hulde aan Jezus toegebragt en toe
leerrede,leerrede, de dag na het feest van Heiligerlee uitgesproken
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geplandee Heiligerlee-monument was toen nog slechts in maquettevorm beschikbaar.. Toen vijf jaar later het Heiligerlee-monument eindelijk klaar was om onthuldd te worden was Hofstede de Groot één van de sprekers bij de nationale onthulling.. In deze rede stelde hij dat Heiligerlee "gewijde grond" was waar het
bondgenootschapp werd gewrocht tussen het huis van Oranje, de Nederlandse natiee en, last but not least, God zelve. Want dat God aan de kant van de Nederlandsee natie stond, bleek volgens Hofstede de Groot uit alles. God bracht "verlossing",, God was "de redder", die bijvoorbeeld op cruciale momenten zorgde voor
eenn verandering van windrichting, zodat de Nederlanders een overwinning kondenn halen. "Ja, 't is God, die Nederland, dat op Hem vertrouwde en tot Hem bad,
verhoorde;; die Nederland verhoogde en voor geheel West-Europa verhief tot het
bolwerkk van iedere vrijheid en van elk geestelijk goed."44
Err werd een zwaar beroep gedaan op de integrerende kracht van de geschiedenis.. Het is een ironie van de geschiedenis dat deze zwaar aangezette historische argumentenn niet tot eenheid maar juist, direct al, tot een toenemende verdeeldheid
zouu leiden. De 'nationaal-protestantse' interpretatie van het verleden riep verzet
op,, zowel in katholieke als in orthodox-protestantse kring. De herdenking van
Heiligerleee zou uitdraaien op een felle polemiek, waarin katholiek, liberaal en
protestantt eikaars opvattingen met grote heftigheid zouden betwisten. In deze
heftigee polemiek zou ook Nuyens zijn stem laten horen, hij zette zijn denkbeeldenn uiteen in zijn brochure De ultramontaansche kritiek.^ Het was een reactie op
eenn brochure van Groen van Prinsterer, die zich naar aanleiding van een andere
katholiekee interventie ook al met de discussie was gaan bemoeien. Toen op zijn
beurtt ook Robert Fruin zich in de strijd mengde, was het hele palet compleet. Heiligerleee werd zo de eerste nationalistische negentiende-eeuwse herdenking waarbijj de verschillen tussen katholiek, protestant en liberaal voor iedereen duidelijk
aann de oppervlakte kwamen.46
444 De toespraak van Hofstede de Groot is afgedrukt in het Gedenkboek van Heiligerlee. De onthulling van
hethet monument te Heiligerlee, in tegenwoordigheid van Z.M. den Koning, den 23 mei 1873 (Groningen 1873),
citaatt op 19. Een andere, minstens zo nationaal gerichte dominee was de bekende Nicolaas Beets, die ter gelegenheidd van de festiviteiten, waarbij ook de koning aanwezig was, een lang gedicht voordroeg.
455 W.J.F. Nuyens, De ultramontaansche kritiek, antwoord aan Mr, Groen van Prinsterer, een verweerschrift
(Haarlemm 1868).
466 Zie M.-A.D. Delen, M.J.M. Hageman en C.G. Weijers, 'De Prins is dood. Leve de dode Prins! De Oranjeherdenkingg van 1884', in: E.O.G. Haitsma Muiier & A.E.M. Janssen (redactie), Willem van Oranje in de
historiehistorie 1584-1589. Vier eeuwen beeldvorming en geschiedschrijving (Utrecht 1984) 108-136. In de marge van
hett debat tussen de grote historici zouden overigens ook kleinere schermutselingen plaatsvinden, zoals bijvoorbeeldd rond een brochure die onderwijzer Hendrik Jan van Lummel aan de vooravond van de nationale
herdenkingg van Heiligerlee deed verschijnen. Van Lummel verengde de Nederlandse natie met zoveel woordenn tot een protestantse natie, immers: "onder dat volk versta men de kern van de natie; dat zijn zij, die begrijpen,, dat alle weldaden van Boven komen en die in de overheid, die ons regeert, Gods dienaresse zien." Het
kwamm hem te staan op een felle reactie van de Amsterdamse pastoor Henricus van Lottom die een open brief
schreeff waarin hij in gloedvolle bewoordingen afstand nam van de "grove beleediging" die aan "twee vijfde gedeeltenn der Nederlandsche natie" berokkend wordt. Zie: H.J. van Lummel, Heiligerlee. Herinnering aan den
23sten23sten Mei 1568 (Utrecht 1868) en H. van Lottom, ' O p e n brief aan den Heer H.J. van Lummel over belangrijkee kwestiën', in: Kerkelijke courant 34 (1868) nr. 593 en 596. Interessant is nog een reactie van A. van Toorenenbergen,, Het Heiligerlee-f eest in 1868, tegenover ecne miskenning verdedigd. Brief aan H. van Lottom,
R.R. C. Pr. in antwoord op zijn schrijven in de Katholieke Nederlandsche Stemmen (Utrecht 1868) 10, die over de
hoofdenn van Van Lummel en van Van Lottom heen zijn belangrijkste kritiek richtte op Nuyens, en op de
"drogredenen"" die deze in zijn Nederlandsche Beroerten over de Nederlandse geschiedenis ten beste had gegevenn en daarmee een "onnederlandsche" richting aan de Nederlandse geschiedenis zou hebben gegeven.
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Alss kernpunt van de herdenking was een nationale viering gepland, waarbij op
hett oorspronkelijke slagveld een blijvend gedenkteken zou worden onthuld. Dit
monumentt te Heiligerlee had een voorgeschiedenis die terugging tot in 1826. Toen
all was, op initiatief van een plaatselijke onderwijzer, bij Heiligerlee een monumentjee voor Graaf Adolf tot stand gekomen.47 Een brochureschrijver uit 1868 zou
ditt plaatselijk initiatief later beschrijven als "een reeds lang uitgestelden duren
plicht."488 Van het oude monument, dat veertig jaar daarvoor was neergezet, was
ondertussenn weinig over. Wat eens plaatselijk was gebleven, moest nu een nationaall vervolg krijgen. In februari 1868 werd daarom, vanuit Winschoten - zo plaatselijkk was het initiatief nog wel - een circulaire rondgestuurd waarin het initiatief
werdd genomen tot een nieuw, "nationaal blijvend gedenkteeken". Dit comité
vroegg om de instelling van plaatselijke subcommissies. Maar dat de nationalisering
vann het verleden ook aanleiding gaf tot onenigheid bleek al snel. Toen bijvoorbeeldd in 1868 De Tijd hoorde van de plannen voor een nationaal gedenkteken voor
Lodewijkk en Adolf werd er onmiddellijk stelling genomen. Het voorval illustreert
dee verharde tegenstellingen. De Tijd gebruikte zeer forse bewoordingen: "Onze
uitkomstt leidt ons tot geheele afkeuring van de antinationale en onpolitieke
onderneming."" Het terugroepen in de herinnering van de tegenstellingen uit de
zestiendee eeuw "zou tot niets anders leiden dan tot oneenigheid en wrevel onder
dee natie, en tot vermindering van eerbied voor het wettig gezag aan het thans regerendd koningshuis."49 Het is interessant om op te merken dat De Tijd dus nationalistischee argumenten gebruikte om een nationalistisch bedoelde viering te ontraden.. Dat vaderlandsliefde en een daaraan gepaard gaande trouw aan de Oranjevorstt een groot goed was, daarover verschilden de partijen niet van mening. Men
verschildee alleen van mening over waarin nu precies de essentie van de Nederlandsee natie lag. Het was voor iedereen duidelijk dat deze in het verleden lag. Maar
inn welk verleden precies?
Dee reactie in De Tijd was geen geïsoleerde gebeurtenis. Vergelijkbaar reageerde
bijvoorbeeldd ook de katholieke voorman Alberdingk Thijm, in een open brief aan
dee "Subcommissie voor een nationaal gedenkteeken ter eere van de graven van
Nassauu op het slagveld bij Heiligerlee".50 Het gaat hier om de Amsterdamse subcommissie,, met leden als Theod. Jorissen, J.P. Hasebroek en N.G. Pierson, die in
eenn gedrukte brief hadden opgeroepen tot medewerking. Thijm wees er op dat een
dergelijkee viering nooit 'nationaal' kon zijn. De katholieken konden (het begin
vann de) Tachtigjarige Oorlog niet herdenken als een vrijheidsstrijd omdat het immerss was samengegaan met "de organizeering der onderdrukking van de wederhelftt der Nederlanders". 51 In een particuliere brief van 17 april 1868 aan W.W. van
Lennepp schreef Thijm dat hij eigenlijk "geen polemiek" wenste maar dat hij het als
477 Vergelijk J.W. Brouwers, Antwoord aan den heer Groen van Prinsterer, op zijn: 'Heiligerlee en de ultramontaanschemontaansche kritiek' (Amsterdam 1868) 5, die voor zijn gegevens over het oorspronkelijke initiatief Bilderdijk
alss zijn bron gebruikt.
488 Tengnagel, De slag bij Heiligerlee herdacht in 1868, 36.
499 De Tijd, vrijdag 6 maart 1868.
500 J.A. Alberdingk Thijm, Het derde eeuwfeest der overwinning bij Heiligerlee (Amsterdam 1868).
511 Alberdingk Thijm, Het derde eeuwfeest der overwinning bij Heiligerlee, 5. Zie ook nog, voor een nadere
verduidelijking,, De Tijd van 30 maart 1868.
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zijnzijn plicht voelde, "zekere teekenen des tijds in aanmerking genomen, te waarschuwenn tegen het wortelvatten eener kiem van quasi nationale geestdrift voor de
vieringg van gebeurtenissen die geen nationale vreugde kunnen opwekken."52
Vanuitt bevriende, niet-katholieke kring, kreeg Thijm verschillende reacties op
zijnzijn open brief, onder andere van enkele leden van de subcommissie, die hem erop
wezenn dat de viering toch echt bedoeld was voor alle Nederlanders, "het zij katholiekk of protestant", omdat daarmee de geboorte van de Nederlandse natie
werdd herdacht." Maar zo eenvoudig konden de katholieken niet meer overtuigd
worden.. De Tijd adviseerde haar katholieke lezers, in tegenstelling tot in 1848, om
zichh te onthouden van steun aan de "subkommissie". Het kon immers tot niets
anderss leiden dan "wrevel, tweedragt en onheil".54 Dit was voorlopig het laatste
woordd van de krant, die zich verder rustig hield. Tot de krant op 9 mei 1868 een
tamelijkk uitgebreide ingezonden brief opnam van de hand van een prominente katholiek.. Hier liggen al de kiemen van de niet lang daarna losbarstende negentiende-eeuwsee Historikerstreit over de herdenking van Heiligerlee, waarin behalve
Fruinn en Nuyens ook Groen van Prinsterer zich zouden mengen. Het was W.J.F.
Nuyens,, in de pen geklommen naar aanleiding van een brochure van Robert
Fruin,, die hem "met vriendschappelijke bedoelingen" door de auteur was toegezonden.. In zijn bedankbriefje aan Fruin schreef Nuyens dat hij diens vlugschrift
mett genoegen had gelezen, maar dat hij "niet bekeerd" was.55 In De Tijd legde hij
uitt waarom niet.56
Fruinss "kleine stukjes", waar Nuyens met zijn ingezonden brief op reageerde,
warenn uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, onder de titel
'Dee overwinning bij Heiligerlee'.57 Fruin beschreef Heiligerlee daarin als het slagveldd "waar drie eeuwen geleden voor het eerst met geluk gestreden is voor de onafhankelijkheidd van den Nederlandschen staat." Natuurlijk had de slag bij Heiligerleee ook enkele onaangename gevolgen gehad, waarbij hij nadrukkelijk zijn
treurniss uitsprak dat voor de katholieken één van de gevolgen was geweest iets dat
"tweee eeuwen lang hun geloofsgenooten teruggeschoven en verongelijkt heeft."
Hijj wilde daarom best begrip opbrengen voor het feit dat de herdenking van Heiligerleee mogelijk gevoelig zou kunnen liggen bij de katholieken. Maar Fruin vond
datt de katholieken zich daar maar overheen moesten zetten. Dergelijke onaangenaamhedenn moesten niet van de hoofdzaak afhouden: "het vieren van het feest zijnerr onafhankelijkheid".
Fruinss politieke denkbeelden waren geëvolueerd. Zijn vertrekpunt was ooit de
staatsgezindee Loevestijnse traditie geweest, maar inmiddels had hij een ontwikke-

522 Brief Alberdingk Thijm aan W.W. van Lennep, 17 april 1868. Afgedrukt in: Catharina Alberdingk Thijm,
Jos.Alb,Jos.Alb, Alberdingk Thijm in zijne brieven geschetst als christen mensch kunstenaar (Amsterdam 1896) 195196. .
533 Voor genoemde reacties zie: Michel van der Plas, Vader Thijm. Biografie van een
koopman-schrijver
(Baarn/Tieltt 1995) 380.
544 De Tijd, vrijdag 6 maart 1868.
555 Nuyens aan Fruin, 10 mei 1868, opgenomen in Janssen, W.J.F. Nuyens en zijn briefwisseling met Robert
Fruin,Fruin, 65.
566 WJ.F. Nuyens, ingezonden briefin De Tijd van 9 mei 1868.
577 Later herdrukt in Robert Fruin's Verspreide geschriften ('s-Gravenhage 1900), deel II, 84-110.
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lingg doorgemaakt die hem in het prinsgezinde kamp had doen belanden. Terwijl
Fruinn aan het begin van zijn carrière nog tamelijk afstandelijk over de rol en betekeniss van Willem van Oranje schreef, zou Oranje in latere geschriften steeds meer
dee gedaante aannemen van een onaantastbare vader des vaderlands.58 Fruins nieuwee ideaal was de nationale eenheid onder de overkoepelende constitutionele monarchiee van Oranje. Dit ideaal ging hij terugprojecteren op de geschiedenis van de
Republiek,, waarbij hij de prinsgezinde 'volkspartij' als kampioen van de vrijheid
gingg zien. Vanwege zijn constitutionele voorkeuren voelde Fruin zich steeds
"meerr tot de stadhouderlijke partij dan tot haar tegenpartij aangetrokken".59
Fruinss nieuwe visie op Willem van Oranje verklaart ook de bij hem toenemende
irritatiee over de kritische kanttekeningen die de katholieken bij de vader des vaderlandss maakten. Willem van Oranje was een onaantastbaar symbool geworden.
Fruinn nam keihard afstand van katholieken die hun katholicisme boven hun vaderlandsliefdee stelden: "Het zijn dezelfden, die er zich op beroemen dat zij slechts
inn de tweede plaats Nederlanders, in de eerste plaats en bovenal katholieken
zijn."fcCC In gedachten zal Fruin onbewust een tweedeling hebben gemaakt tussen
dee onredelijke, ultramontane katholieke aanhangers van de niet lang daarvoor, in
1864,, verschenen Syllabus errorum, de katholieken voor wie het vaderland slechts
opp "de tweede plaats" kwam, en de meer redelijke katholieken van het slag Nuyens.. Voor de goede verstaander was het duidelijk dat Fruin de katholieken alle
rechtt wilde doen, maar dat zij hun onderdrukking ook weer niet moesten overdrijven.. Fruins welwillendheid ten aanzien van de katholieken had zijn grenzen.
All in zijn recensie van Nuyens' Beroerten verzette hij zich fel tegen het onverdraagzamee katholicisme van de pauselijke encycliek Quanta cura.b] Dat Fruin
vondd dat de voornaamste last in de zestiende eeuw op de schouders van de protestantenn was terechtgekomen bleek uit een bijzin, die op zich positief bedoeld
wass voor de katholieken: "Wij betreuren en eeren de weinige katholieke martelaarss niet minder dan de talrijke slachtoffers der inquisitie."62 Weinig tegenover
talrijk:: de katholieken moesten niet zeuren. Nuyens keek daar uiteraard wat anderss tegenaan. Hij maakte dit duidelijk in zijn ingezonden brief in De Tijd.
Nuyenss vond met name Fruins opmerking dat voor katholieken de natie slechts
opp het tweede plan kwam zeer ongepast. Het was een belangrijk punt, dat de katholiekenn wel meer werd nagedragen. Er werd getwijfeld aan hun loyaliteit, vanwegee hun trouw aan de paus. Het punt raakte aan het moderne natiebesef, waar-

588 Over Fruins veranderende Willem van Oranjeperceptie zie P.B.M. Blaas, 'Tussen twee herdenkingsjaren
(1884-1933).. Het beeld van Willem van Oranje in de wetenschappelijke geschiedschrijving rond 1900', in:
P.B.M.. Blaas, De burgerlijke eeww. Over eewwwenden, liberale burgerij en geschiedschrijving (Hilversum
2000)) 113-127, aldaar met name 116-118.
599 Smit, Fruin en de partijen tijdens de Republiek, 123-124.
600 Fruin, 'De overwinning bij Heiligerlee', citaten op 85.
611 Robert Fruin, 'De Nederlandsche Beroerten in de XVIe eeuw, uit een katholiek oogpunt beschouwd', in:
P.J.. Blok e.a., Robert Fruin's verspreide geschriften ('s-Gravenhage 1900) deel II, 1-37, aldaar 15-16. Naar mijn
meningg is P.B.M. Blaas iets te stellig over Fruins "zeer vergaand begrip en waardering voor andermans politiekee en religieuze overtuigingen". Zie Blaas, 'De prikkelbaarheid van een kleine natie met een groot verleden',
in:: Blaas, Nostalgie en geschiedenis, 35-36. Uit verschillende brieven uit de briefwisseling én uit zijn gepubliceerdee geschriften zelf blijkt soms een uiterst kritische opvatting over de katholieken.
622 Fruin, 'D e overwinning bij Heiligerlee', 86.
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bijj trouw aan de natie voorop diende te staan en religieuze verschillen - in de nieuwee liberale opvatting - een privé-zaak waren geworden. Het is overigens een misverstandd om de liberalen van die tijd antigodsdienstig te noemen. De meesten van
henn waren protestant, aanhangers van de Groninger richting van Hofstede de
Groot. .
Voorr de katholieken was hun religieuze overtuiging meer dan een privé-zaak,
maarr dat wilde niet zeggen dat zij daardoor minder goede vaderlanders zouden
zijn.. Het waren twee loyaliteiten die voor hen naast elkaar stonden en in geen gevall met elkaar botsten, zo stelde Nuyens, iets dat niet-katholieken blijkbaar maar
moeilijkk konden begrijpen.
Dee ingezonden brief in De Tijd was niet Nuyens' enige bemoeienis met het debat.. In zijn Katholiek-Nederlandsche Brochuren-Vereeniging liet hij een artikel
afdrukkenn van de priester W.RN. van Rootselaar. De reactie van Van Rootselaar
opp Fruins stukjes voor 't Nut is daarom zo interessant omdat hij zowel de liberalee als de protestantse toeëigening van de Nederlandse natie aan de kaak stelde en
dezee zelfs nog wist om te keren naar de stelling dat de Nederlandse natie tot in
haarr diepste wezen niet liberaal of protestant was maar, in tegendeel: katholiekl
Daarbijj riep hij de gehele Nederlandse geschiedenis op als zijn getuige. Voor protestantenn van zowel liberale als meer orthodoxe gezindte moet dit zijn overgekomenn als een Umwertung aller Werte.
Vann Rootselaar verzette zich met name tegen Fruins neiging, zoals hij die zag,
omm de Nederlandse geschiedenis van zijn godsdienstige drijfveren te ontdoen.
Volgenss Van Rootselaar was Nederland juist het "eenig land ter wereld" waar de
godsdienstt altijd de belangrijkste drijfveer was geweest." Aan de Heihgerlee-vieringg zelf maakte Van Rootselaar niet zoveel woorden vuil, al presenteerde hij zijn
brochuree als "eene bijdrage tot de Heiligerlee-litteratuur". In zijn stuk wilde hij
veeleerr aantonen hoe diepgaand de Nederlandse natie door het katholicisme gevormdd was. Daarbij greep hij terug op de periode van de Middeleeuwen, die hij
omschreeff als de jeugdjaren van de Nederlandse natie. De katholieke verheerlijkingg van de Middeleeuwen was een proces van identificatie dat in die tijd zijn beslagg kreeg, en waarin met name Alberdingk Thijm een belangrijke rol speelde.64
Hett belang van de Middeleeuwen vatte Van Rootselaar kort en bondig samen:
"Reedss lang voor er van Lodewijk van Nassau met diens Duitsche soldeniers
spraakk was, had Nederland een grootsch en roemrijk verleden."65 Van Rootselaar
somdee alle grote katholieke figuren uit de Nederlandse geschiedenis op: Willibrordus,, Bonifatius, alle Utrechtse bisschoppen, de hertogen van Brabant en de
gravenn van Holland en Vlaanderen, geleerden als Lipsius en Erasmus, Geert Grote,, Wessel Gansfoort, Thomas van Kempen, zelfs de uitvinder van de boekdruk633 W.F.N, van Rootselaar, De katholiek-Nederlandsche
historische traditie, eene bijdrage tot de Heiligerleelitteratuurlitteratuur (Haarlem 1868, Katholiek-Nederlandsche
Brochuren-Vereeniging III) 7.
644 Voor de katholieke toeëigening van d e Middeleeuwen zie bijvoorbeeld P.G.J.M. Raedts, ' H e t schuldenboekk onzer vaderen. Thijm en de katholieke geschiedschrijving in de negentiende eeuw', in: De negentiende
eeuweeuw 9 (1995) 53-63. Voor het belang van de Middeleeuwen in het proces van identiteitsvorming onder de
Nederlandsee katholieken zie: P. Raedts, 'Katholieken op zoek naar een Nederlandse identiteit', in: BMGN 107
(1992)713-725. .
655 Van Rootselaar, De katholiek-Nederlandsche
historische traditie, 6.
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kunstt was katholiek: Laurens Coster uit Haarlem. Dat was de roem van het katholieketholieke Nederland:
"Welkk volk ter wereld vragen wij, heeft er dan zooveel toe bijgedragen om de menschheid
tee beschaven, te veredelen en te verheffen als Nederland door de uitvinding der boekdrukkunstt en der olieverw, zoowel als door het onsterfelijk werk der Navolging van
Christus?? Frankrijk moge groot gaan op den roem zijner wapenen, Engeland op zijn industrie,, Duitschland op zijn diepdenkers: Nederland roemt er op dat het de menschheid
beschaafdd en veredeld heeft." *6
Maarr o o k na Heiligerlee zou de Nederlandse natie zijn in wezen katholieke karakterr behouden. Volgens Van Rootselaar bleek dit misschien nog het duidelijkst
uitt allerlei diep ingewortelde gewoonten en gebruiken uit de sfeer van het dagelijkss leven. Van Rootselaar somde ze allemaal op: kermis, paaseieren, m a r k t e n die
gevierdd w o r d e n op katholieke heiligendagen, volksfeesten als Sint Nicolaas. Van
Rootselaar:: "niets daarvan is kalvinistisch; dat alles is katholiek en ondanks het
kalvinismee o o k bij het kalvinistisch gedeelte der bevolking blijven voortleven".
Voorr Van Rootselaar was het duidelijk: "wat is naauwer en inniger met ons volkslevenn verbonden dan het Katholicisme? (...) onze Vaderen [waren] Katholiek (...)
inn merg en been". 67
D ee calvinisten, daarentegen, waren altijd de grootste scheurmakers geweest.
Mett het calvinisme zegevierde in de zestiende eeuw de geest van onverdraagzaamheid,, de Verenigde Nederlanden werden uiteengereten in een N o o r d en een Zuid
enn het resultaat was een 'twistende republiek'.
"Hadd men hier te lande aan de leer der Katholieke Kerk vastgehouden en zich bepaald tot
eenn lijdelijk verzet tegen de schennis der privilegiën, de raad van Granvelle had zich met
gebiedendd geweld opgedrongen, Spanje had ons een Onderkoning gezonden en de tijd en
's-Hemelss zegen hadden ons veel meer geschonken dan nu ten koste van het bloed van
duizendee landgenooten verkregen werd en spoedig verloren is gegaan. Helaas! De vaan
dess oproers werd ontrold, het bloed stroomde langs de velden, het vuur blakerde steden
enn dorpen, duizenden vielen als het offer; wat door de natuur tot eenheid bestemd was en
doorr de geschiedenis één was geworden, werd verbroken; een en andermaal werd de hand
derr verzoening aangeboden, maar aanstonds weder trad het Kalvinisme op om elke hereenigingg te beletten en dieper en pijnlijker te wonden, wat op het punt stond geheeld te
worden."^ ^
Heiligerleee dagtekende niet het begin van nationale eenheid, maar juist de nationalee verscheurdheid. D e katholieken waren "gegriefd en beleedigd" dat Fruin hen
wildee dwingen o m een gebeurtenis te vieren die tot drie eeuwen o n d e r d r u k k i n g
vann de katholieken zou leiden. Van Rootselaar n o e m d e de Heiligerlee-herdenking
mett zoveel w o o r d e n "anti-nationaal".'' 9
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Dee katholieken worden brutaal

Toenn Fruin van Nuyens' ingezonden brief aan De Tijd over de Heiligerleekwestiee kennisnam schreef hij Nuyens dat hij zeer genoten had van het stuk, maar
zoalss Nuyens zich niet door hem had laten overtuigen was hij op zijn beurt niet
overtuigdd door Nuyens. 70 Fruin goot zijn opvattingen in hoffelijke bewoordingen.. Het was nog een discussie onder heren, serieuze historici bovendien, die respectt konden opbrengen voor eikaars standpunt. Dat zou veranderen met een geruchtmakendee brochure van Abbé Brouwers, De Nederlanden en de gevierden te
Heiligerlee.Heiligerlee. Op woensdag 18 juni 1868 schreef Nuyens aan Fruin: "Hebt
Brouwers,, Heiligerlee, gelezen? Juist een tegenhanger van de Uwe: de bezielde redenaarr tegen over den koelen maar keurigen historicus."71 Met dit laatste had
Nuyenss niets teveel gezegd: Brouwers' brochure zou fungeren als een lont in een
explosieff kruitvat, waarbij al snel iedereen over elkaar heen zou rollen. Het vormdee ook de aanleiding voor Groen van Prinsterer om zich in de strijd te mengen.
Ookk Fruin was niet erg ingenomen met de brochure van Brouwers. Aan Nuyens
schreeff hij: "Ik kan niet instemmen in den lof van het boekje van den heer Brouwers.. Ik vind daarin te weinig historischen zin en te veel declamatie. Het verwondertt mij, dat de heer Groen van Prinsterer een zoo uitvoerige weerlegging wenschelijkk heeft geacht."72 Fruins opmerking herinnert ons eraan dat de discussie
overr Heiligerlee blijkbaar op verschillende niveaus werd gevoerd. In de geschiedschrijvingg wordt de redevoering van Brouwers namelijk meestal als beginpunt genomenn van de Historikerstreit rondom Heiligerlee. Een beginpunt waarvan, na de
reactiess van Groen en Fruin, "niets overbleef". Dat is de visie van de bekende protestantsee historicus H. Smitskamp, die in zijn overzichtsartikel over 'Heiligerlee',
uitt 1938, vooral aandacht besteed aan de belangrijkste brochures van de 'grote'
historici.733 De meer populair gerichte geschriften laat Smitskamp volledig buiten
beschouwing.. Ook Nuyens' brief in De Tijd noemt hij niet. Smitskamp heeft
daardoorr onvoldoende recht gedaan aan de portee van de Heiligerlee-herdenking.
Brouwers'' redevoering, die al snel in brochurevorm werd uitgegeven, was namelijkk geen "proeve van historische kritiek", zoals Fruin misschien gewild zou hebben,, het was een redevoering voor een breed publiek, bedoeld als tegenwicht tegenn de redevoeringen die tijdens de officiële herdenking werden uitgesproken.
Vanuitt dit brede maatschappelijke perspectief moet de redevoering van Brouwers
dann ook beschouwd worden.
Dee nationale viering werd op 23 mei 1868 gehouden op het slagveld van Heiligerlee,, met een officiële toespraak van W.J.A. Jonckbloet. Aan de vooravond van
700 Fruin aan Nuyens van 12 mei 1868. Fruin: "ik heb hem met genoegen gelezen, maar zonder overtuigd te
worden."" H J . Smit & W.J. Wieringa (redactie), Correspondentie van Robert Fruin 184S-1899 (Groningen/
Djakartaa 1957) 180.
711 Nuyen s aan Fruin, 18 juni 1868. Afgedrukt in Janssen, W.J.E Nuyens in zijn briefwisseling met Robert
Fruin,Fruin, 67-69 en voor een belangrijk deel o o k in Smit & Wieringa, Correspondentie van Robert Fruin, 183-184.
722 Fruin aan Nuyens, 21 september 1868. Brief afgedrukt in Smit & Wieringa, Correspondentie van Robert
Fruin,Fruin, 184-185.
7373 H . Smitskamp, 'Rondom Heiligerlee', in: Antirevolutionaire
staatkunde. Orgaan van de Dr. Abraham
KuypersüchttngKuypersüchttng 14 (1938) 180-191.
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dezee nationale viering hield Brouwers zijn rede in Amsterdam onder de titel De
NederlandenNederlanden en de gevierden te Heiligerlee.7* ]zn Willem Brouwers was een veelgevraagdd feestredenaar, rector van het St. Bernardusgesticht te Amsterdam en redacteurr van De Tijd. In 1872 werd hij pastoor te Bovenkerk. In allerlei actuele culturelee en politieke debatten liet hij graag zijn gezicht zien, of liever zijn stem horen.
Hijj had, zoals Lodewijk van Deyssel het formuleerde, "een benijdenswaardige
feestvierdersnatuur"" die hem het ganse land deed doorsnellen "van de ene zijde
naarr de andere, om kerkelijk-politieke manifestaties te presideren, redevoeringen
tee houden in alle denkbare roomse verenigingen, en links en rechts aan feestdissen
tee toosten, busten van de paus met guirlanden te omhangen en liederen voor optochtenn te dichten". In een eerder hoofdstuk zagen wij al dat hij ook een belangrijkee rol speelde op de grote katholieke congressen in Mechelen, hetgeen hem het epithetonn Tillustre orateur de Malines' opleverde.75 Ook nu weer had Brouwers al
zijnzijn retorische gaven uit de kast gehaald om te getuigen tegen het als nationaal aangeprezenn Heiligerlee-monument, waarbij hij allerlei venijnige geestigheden niet
uitt de weg ging. Lodewijk van Nassau duidde hij bijvoorbeeld een paar keer aan
mett zijn Duitse naam Ludwig: het was immers een Duitser, die Duits sprak en
dacht,, een buitenlandse avonturier, die met een Duits huurleger de Nederlandse
strekenn onveilig kwam maken. De protestanten waren not amused dat hun protestantsee geloofsheld zo gekarakteriseerd werd. Brouwers schilderde Lodewijk
vann Nassau als een opportunistische avonturier, die alleen maar op eigenbelang uit
was.. En hij was ook nog eens een slecht veldheer, die de overwinning van Heiligerleee zijns ondanks in de schoot geworpen kreeg. Heel gevoelig lag ook dat Brouwerss hem ook nog medeplichtig noemde aan de Beeldenstorm, op gezag van Nuyens,, die in zijn Beroerten had geschreven dat "Lodewijks medeplichtigheid niet
valtt weg te rekenen".76 Lodewijk was "niet oprecht", hij was "een bedrieger", hij
slachtofferdee onschuldige vluchtelingen en trad "in onderhandeling met den meest
verachtelijkenn der koningen, die ooit Frankrijks troon besmet hebben, met den
man,, die later den Bartclsmoord uitschreef".77 Het zijn deze en andere retorische
ontboezemingenn die het karakter van zijn rede bepaalden: het was met recht een
donderpreek.. Een groot verwijt dat hij Lodewijk verder nog maakte was dat deze
omm steun te verwerven bij andere landen bereid was om half Nederland in de uitverkoopp te doen. Frankrijk bood hij Vlaanderen en Artois aan, Engeland paaide hij
mett Zeeland en Holland. Dat was nog eens nationale politiek! Brouwers' conclusiee was duidelijk: zo iemand kon niet herdacht worden in een nationale viering.
744 J.W. Brouwers, De Nederlanden en de gevierden te Heiligerlee. Redevoering gehouden te Amsterdam, op
denden 300sten verjaardag van den slag bij Heiligerlee (Amsterdam 1868). Over Brouwers' rcdacteurschap bij De
Tijd,Tijd, in welk verband ook de Heiligerlee-kwestie wordt genoemd, zie Nic. Sehrama, Dagblad De Tijd 184519741974 (Nijmegen 1996) 65-70.
755 Lodewijk van Deyssel, De wereld van mijn vader (Amsterdam/Brussel 1986) 148-150. Brouwers was
meerr een man van het woord dan van de wetenschap. Over Brouwers' begeesterende enthousiasme, dat niet altijdd even goed onderbouwd was, zie Gerard Brom, Herleving van de wetenschap in katholiek
Nederland
('s-Gravcnhagcc 1930) 156-159 en J.C. van der Loos, 'Jan Willem Brouwers', in: J.C. van der Loos, Vaderlandschesche kerkgeschiedenis uit de zeven noordelijke provinciën sind het concilie van Trente (Amsterdam 1953) deel
V,, 559-580.
766 Brouwers, De Nederlanden en de gevierden te Heiligerlee, 26.
777 Brouwers, De Nederlanden en de gevierden te Heiligerlee, 48.
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"Datt men van den troon van Neêrland's Koning, op de zuilen van het recht gegrond, wil
overbrengenn op het vlottend zand der revolutie van Lodewijk van Nassau, - bedroeft
mijnn hart. Dat men den modder van Heiligerlee, doorweekt van neêrlandsch bloed, door
vreemdee Duitschers geplengd, als parelen aan Neêrlands kroon wil hechten, - vervult mijnee ziel met verontwaardiging."7"
Datt was duidelijke taal aan de vooravond van de nationale herdenking te Heiligerlee.. En men zou daar nog wel zo zijn best doen om er een werkelijk nationale
herdenkingg van te maken. Tijdens deze officiële herdenking in Heiligerlee deed
menn er bijvoorbeeld alles aan de religieuze verschillen op de achtergrond te plaatsenn en de oorsprong van Nederland als nationale staat voorop te plaatsen. Een
interessantee vraag is hoe men het 'nationale' van de nationale herdenking presenteerdee en hoe men dacht de confessionele tegenstellingen te kunnen overstijgen.
Hett programma van de herdenking was uitgesmeerd over meerdere dagen en
omvattee behalve de feestelijke lezing van Jonckbloet veel muziek en gezang.79 Op
donderdagg 21 mei verzamelde de deelnemers zich al bij Hotel Wissemann te Winschoten,, de leden van de diverse subcommissies hadden vrije toegang, anderen
moestenn 50 cent betalen. Op vrijdag 22 mei bezocht men het Slot te Wedde, alwaar
eenn muzikale voordracht van de Winschoter zangvereniging werd gehouden,
'ss Middags was er een harddraverij, met voor de winnaar een "brillante zilveren
presenteerbladd met afbeelding van het te stichten monument." 's Avonds was er
eenn feest-concert, door de kapel van het Eerste Regiment Infanterie. Het eigenlijkee zwaartepunt van de activiteiten lag, vanzelfsprekend, op zaterdag 23 mei.
Hett was de dag van de redevoering van Jonckbloet, gevolgd door een "optogt naar
hett slagveld van Heiligerlee", alwaar de Utrechtse dominee Nicolaas Beets de eerstee steen van het monument plaatste. De dag werd afgesloten met veel gezang en
muziekk en natuurlijk ook vuurwerk.
Dee feestredenaar W.J.A. Jonckbloet (1817-1885) was toen hoogleraar Vaderlandsee geschiedenis, taal en letterkunde aan de Groningse universiteit. Zijn bekendee Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, die verscheen tussen 1868 en
1872,, ademde geheel en al, zoals toen te doen gebruikelijk, de nationale vaderlandsee geest.80 Jonckbloet was ook politiek actief. Namens het district Winschoten
wass hij lid van de Tweede Kamer. Zijn feestrede bij de herdenking was gesteld in
liberale,, nationaal-protestantse toon. Het was zijn bedoeling dat iedereen zich
thuiss kon voelen in deze nationale herdenking, "ondanks de verscheidenheid van
geloofovertuiging",, zo stelde Jonckbloet met enige nadruk.81 Dit deed hij door
'Heiligerlee'' te duiden als begin van een nationale vrijheidsstrijd, een vrijheids-

788 Brouwers, De Nederlanden en de gev ierden te Heiligerlee, 55-56.
799 Programma der feestelijkheden, die zullen plaats grijpen bij gelegenheid van het leggen van den eersten
steensteen voor het op te rigten monument, ter herinnering aan de overwinning; voor 300 Jaren te Heiligerlee op
SpanjeSpanje behaalden het roemrijk sneuvelen van Graaf Adolf van Nassau, op den listen Mei 1568, van 21 tot 24
MeiMei 1868 (Winschoten 1868). Voor een sfeerrijk verslag van de viering zie J.E. Banck, 'Herinneringen aan de
Heiligerlee-feestcn',, in: De Nederlandsche Spectator (1868) 201 -203; 211-213; 227-231.
800 Frans Ruiter, 'Regenbak of fontein: Nederlandse literatuurhistorici over volk en buitenland', in: Forum
derder letteren 34 (1993) 29-51, aldaar 36-37.
811 W.J.A. Jonckbloet, Feestrede ter gelegenheid van den driehonderdsten verjaardag van den slag bij Heiligerleegerlee en den heldendood van Graaf Adolf van Nassau, den 23en Mei 1868 uitgesproken (Winschoten 1868) 7.
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strijdd omwille van tolerantie en verdraagzaamheid. Katholieken en protestanten
tegelijkk z o u d e n zich hierin moeten herkennen ondanks de geloofsverschillen, die
err natuurlijk nog steeds waren. Jonckbloet wijdde er een hele passage aan. Z o vanzelfsprekendd was de nationale eenheid nu blijkbaar o o k weer niet.
"Dee eenheid van overtuiging moge nog niet bestaan - en zoo lang eindige menschen het
oneindigee trachten te ontraadselen, zal zij wel altijd blijven een onbereikbaar ideaal, - de
hartstochtelijkheidd waarmee het verschil eenmaal gemaakt werd tot leuze van verdeeldheidd en vijandschap, zij weggewischt uit ons hart en ons geheugen, en de verscheidenheid
vann geloofsovertuiging zij in hare uiting getemperd en gelouterd door dien geest van
christelijkee liefde en echte verdraagzaamheid, die het kenmerk behoort te zijn van onze
eeuww die op vooruitgang roemt, in een land, waar reeds in de XVIe eeuw door de hand van
Willemm van Oranje in het plechtigste onzer staatsstukken werd geschreven, dat niemand
omm den geloove zou worden vervolgd."82
Evenn verderop heette het:
" O pp dat standpunt, dat alle eenzijdigheid uitsluit, dat daarom het echt Nederlandsche is,
kann de geheele Natie met gelijke geestdrift den driehonderdsten verjaardag van den slag
vann Heihgerlee als een nationaal feest vieren; want een iegelijk, van welke staatkundige of
godsdienstigee richting ook, waardeert evenzeer de zegeningen door die aanvankelijke
zegee bevochten; en waarin we ook mogen verschillen, wij wedijveren in strijd in liefde tot
denn geboortegrond en innige gehechtheid aan het Koninklijk Huis." 83
H e tt standbeeld zelf, dat bij Heiligerlee een plek moest krijgen, was ondertussen
slechtss in m o d e l v o r m te bekijken. H e t zou pas in 1873 officieel onthuld worden. 8 4
Winnaarr van de prijsvraag was een o n t w e r p dat de naam ' D e onafhankelijkheid
vann N e d e r l a n d ' meekreeg. 85 H e t ontwerp was afkomstig van iemand die vooral
bekendheidd had verworven als historieschilder: Johannes H i n d e r i k u s Egenberger
(1822-1897). 866 H e t standbeeld was een beeldengroep met een zieltogende Graaf
Adolf,, ondersteund d o o r de Nederlandse maagd, met o p de achtergrond de
Nederlandsee leeuw. Welk nationalistisch doel de makers met het beeld voor hadden,, blijkt uit de uitvoerige 'Memorie van toelichting' bij het o n t w e r p . Met grote
nadrukk w o r d t daarin gesteld dat het "gedenkteeken [moest] u i t d r u k k e n de groottee beteekenis die het schijnbaar onbeduidend voordeel d o o r de beide telgen uit het
Oranje-stamhuiss op de Spaansche overheersers bij Heiligerlee behaald, in zijne
gevolgengevolgen voor de onafhankelijkheid van Nederland heeft gehad. Die gedenkzuil

822 Jonckbloet, Feestrede ter gelegenheid van den driehonderdsten verjaardag van de slag bij Heiligerlee, 15.
833 Jonckbloet, Feestrede, 21.
844 Hierover zie het Gedenkboek van Heiligerlee. De onthulling van het monument te Heiligerlee, in tegenwoordigheidwoordigheid van Z.M. den Koning, den 23 mei 1873 (Groningen 1873).
855 Uitgebreider over de werkzaamheden van de commissie, om tot een nationaal standbeeld voor Graaf
Adolff te komen zie: Eveline Luursma, 'De ontstaansgeschiedenis van het monument voor graaf Adolf van
Nassauu te Heiligerlee', in: De negentiende eeuw 9 (1985) 1-24.
866 Bekend is zijn schilderij 'Kenau op de wallen van Haarlem', dat hij samen met B. Wijnfeld schilderde. Het
schilderijj staat afgebeeld in de tentoonstellingscatalogus Het Vaderlandsch Gevoel. Vergeten
negentiendeeeuwseeeuwse schilderijen over onze geschiedenis (tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Amsterdam, 1978) 90.
'Kenauu op de wallen van Haarlem' verbeeldde, net als Heiligerlee, ook al een roemruchte episode uit de geschiedeniss van de Tachtigjarige Oorlog.
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tochh moest het nageslacht herinneren, dat daar de plaats is waar de eerste Oranjetelgg zijn jeugdig leven liet voor de bevrijding van Nederland heeft gehad."87 De anderee ontwerpen waren overigens niet minder nationalistisch geweest. Dat de band
mett het huis van Oranje op de voorgrond werd geplaatst blijkt uit motto's als
'Oranjee en Nederland' en 'Oranje boven'.
Voorr Jonckbloet was de herdenking van Heiligerlee "een heuchelijke gebeurteniss (...) die de eerste was eener reeks van heldendaden, die ons zelfstandig volksbestaann verzekerden, en dus wel geëigend om ons feestelijk te stemmen". Het was
tevenss het eerste begin waarin de "onverbrekelijken band tusschen Nederland en
Oranje"" werd gesmeed, de "eerste schrede op den weg der vrijheid, waarbij het
eerstee Oranje-bloed stroomde voor 's Lands zaak".88 Jonckbloet was dan ook
woedendd toen Brouwers met zijn redevoering deze, zijn, nationale eenheid kwam
verstoren.. Jonckbloet had, naar zijn zeggen, zijn rede bewust zo voorzichtig mogelijkk opgesteld, om maar niemand te kwetsen.84 In de Tweede Kamer wond hij
zichh op over Brouwers' redevoering, waarin deze "onze geschiedenis verguist, en
dee helden van onze onafhankelijkheid van ons vernieuwd volksbestaan, door het
slijkk sleept en tracht verachtelijk te maken".90 En dat allemaal op de nationale
feestdagg die 'Heiligerlee' voor Jonckbloet vertegenwoordigde. Dat verweet hij
Brouwerss nog het meest: "hij had vooral die hartstochtelijke redevoering niet
moetenn uitspreken in een politieke vereeniging, bij uitsluiting bestaande uit leden
vann één kerkgenootschap, op den dag, dat de driehonderdste verjaardag van den
eerstenn gelukkigen slag uit uit den tachtig jarigen oorlog door Neêrlands Koningshuiss met Neêrlands Volk plechtig gevierd werd."91
Inn Jonckbloets pleidooi stond zijn nationaal gevoel voorop maar daarmee
onderscheiddee hij zich niet van de katholieken en de orthodoxe-protestanten.
Ookk hun toespraken, pamfletten en brochures waren getekend door een forse dosiss nationalistische retoriek, daarin verschilden ze niet van elkaar. Het eerste artikell dat in De Tijd aan Heiligerlee werd gewijd begon met een uitvoerige geloofsbelijdeniss waaruit moest blijken hoezeer de Nederlandse katholieken aan hun vaderlandd gehecht waren. Om elk misverstand te voorkomen: "Wij behoeven niet te
beginnenn met eene belijdenis af te leggen van de gehechtheid der nederlandsche
Katholiekenn aan het nederlandsche vaderland, aan onze nationale onafhankelijkheid,, aan het regerend vorstenhuis van Oranje en aan ons konstitutionneel koningsschap".. Brouwers herhaalde het nog maar eens aan het begin van zijn redevoeringg over Heiligerlee, een rede die afsloot met een in kapitalen gedrukte slagzin:: "MET GEEST EN HART EN WOORD EN PEN EN RECHTERHAND BELOVEN EEUW'GE
T R O U WW AAN G O D EN VADERLAND, AAN W I L L E M I I I EN N E D E R L A N D ! " 9 2

Brouwers'

redee was dus niet zozeer een aanval op de natie, het was alleen een felle aanval op

877 De Memorie van toelichting bij het ontwerp is afgedrukt in: Luursma, 'De ontstaansgeschiedenis van het
monumentt voor graaf Adolf van Nassau', 23-24.
888 Jonckbloet, Feestrede, citaten op 5-6.
899 W.J.A. Jonckbloet, Oprechtheid... Een voord over den heer]. W. Brouwers ('s-Gravenhage 1869) 28.
900 Jonckbloet in de Tweede Kamer, 10 december 1868, aangehaald in Jonckbloet, Oprechtheid..., 8-9.
911 Jonckbloet, Oprechtheid..., 28.
922 Brouwers, De Nederlanden en de gevierden te Heiligerlee, i en 60.
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eenn bepaalde historische invulling van die natie. Ook de katholieken zochten zich
eenn plaats in de nieuwe natie. Ook de katholieken waren bezig met het construerenn van een eigen 'nationale' identiteit.
Brouwerss kreeg heel wat boze reacties. Zoals bijvoorbeeld van de Groningse
hoogleraarr H.E. Moltzer, die in een uitgegeven toespraak ter opening van de academischee lessen zijn collega Jonckbloet te hulp kwam. In zijn Heiligerlee en de
UltramontaanscheUltramontaansche geschiedbeschouwing wees Moltzer zijn studenten op het "on
houdbaree en gevaarlijke van dergelijke geschiedschrijverij".93 Moltzer had zich,
nett als anderen, gestoord aan de "vaak bombastischen stijl" van Brouwers. De katholiekenn lieten zich leiden door een "overdreven opgewondenheid", terwijl er in
werkelijkheidd ook voor hen plaats was in de Nederlandse natie als geheel en zij
duss ook op zijn plaats waren bij de nationale Heiligerlee-herdenking. Voor dit
laatstee riep hij de "door en door kundige schrijver van de Geschiedenis derNederlandschelandsche Beroerten, Dr. Nuyens", tot getuige. Nuyens had toch in zijn boekwerk
geschrevenn dat ook de katholieken zich teweer stelden tegen Philips' antinationalee maatregelen?94 In de beproefde nationaal-liberale stijl streepte Moltzer de extremenn tegen elkaar weg. Hij was, zo zei hij, tegen elke vooringenomenheid, dit gold
nett zo goed voor de ultramontaanse geschiedbeschouwing als voor de christelijkorthodoxee opvatting, die "in het andere uiterste vervalt en den tachtigjarigen oorlogg een strijd vóór het Protestantsch geloof noemt, waarvoor evenmin reden aanwezigg is. Eenzijdigheid is hier de wortel van alle kwaad bij Ultramontanen en
Kristelijk-nationalen."955 Moltzer stelde zich teweer tegen zowel de katholieke als
dee protestantse toeëigening van de Nederlandse natie. Door de Nederlandse Opstandd in nationaal-liberale zin te definiëren, dacht hij boven de geloofstegenstellingenn te kunnen uitstijgen, daarbij verontachtzamend dat ook zijn standpunt gestoeldd was op een politieke stellingname, die de katholieken en protestanten niet
zomaarr konden delen.
Err waren ook andere, meer bijtende reacties op de toespraak van Brouwers. Een
voorbeeldd is een zekere Mr. D.E. Heij, die in een 64 pagina's tellende brochure
Brouwerss voor de 'vierschaar der historische waarheid' daagde. Net als Moltzer
gisptee hij de "partijdige gezindheid" van Brouwers, en constateerde dat deze redeneerwijzee "gevaarlijk" was.96 Ook voor hem stond partijgeest een waarlijk nationalee eenheid in de weg. Het bijtende van Heij's reactie bleek met name uit diens
tendentieuzee manier van redeneren waarmee hij de partijdigheid en vooringenomenheidd van Brouwers aan de kaak wilde stellen. Het was een manier van redenerenn waarmee hij de onenigheid tussen katholiek en protestant alleen maar versterktt zal hebben. Brouwers' kritiekpunten maakte hij namelijk onschadelijk door
tee verwijzen naar tekortkomingen van de katholieke kerk zelf. Het werd daarmee
meerr een aanval op de katholieke kerk als zodanig dan dat werkelijk op de argu933 H.E. Moltzer, Heiligerlee en de Ultramontaansche geschiedbeschouwing.
Toespraak, gehouden ter openingning der Academische lessen (Groningen 1868) 6.
944 Moltzer, Heiligerlee en de Ultramontaansche geschiedbeschouwing, 16, citaat op 21.
955 Moltzer, Heiligerlee en de Ultramontaansche geschiedbeschouwing, 27.
966 D.E. Hei),/. W. Brouwers, R.C. Priester, Ridder der Eikenkroon enz., om zijne 'De Nederlanden en de gevierdenvierden te Heiligerlee,' voor de vierschaar der historiesche waarheid gedaagd (Rotterdam z.j.) 1-2.
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mentenn van Brouwers werd ingegaan. Brouwers' verwijt dat de protestanten de
ledenn van het Huis van Oranje tot heiligen maakten, riposteerde hij bijvoorbeeld
mett de stelling dat de katholieken hierin veel verder gingen: zij verklaren immers
all hun pausen heilig! Een vergelijkbare redenering hanteerde Heij toen hij Brouwers'' argument besprak dat de protestanten in de zestiende eeuw tweedracht zaaiden.. Zij kwamen immers in opstand tegen de wettige koning. Heij argumenteerde
datt als men Willem van Oranje op deze manier toespreekt, dan moeten ook heel
watt voorgangers van Pius IX streng toegesproken worden. En wat betreft het ontbrekendd respect van de protestantse zestiende-eeuwers voor het particuliere eigendom:: we weten toch allemaal dat de hedendaagse jezuïten geen haar beter zijn,
hett doel heiligt immers voor hen de middelen? ,7
Menn nam eikaars nationale gezindheid zozeer de maat dat niet verwacht kon
wordenn dat de partijen nader tot elkaar kwamen. Historische argumenten werden
nauwelijkss gebruikt. Het ging hier dan ook niet om serieuze historische verhandelingen,, maar om pamfletten, met een heel ander doel voor ogen. Aan de ene kant
warenn er brochureschrijvers die zich zorgen maakten over de door de katholieken
inn gevaar gebrachte nationale eenheid. De katholieken stelden immers vraagtekens
bijj het als één en ondeelbaar ervaren 'nationale' verleden en daarmee ook bij de nationalee eenheid van dit moment. Aan de andere kant waren er de meer agressief
geformuleerdee brochures, zoals die van Heij, die woedend waren omdat de katholiekenn heilige protestantse huisjes omverwierpen. Als reactie begonnen zij
daaromm de katholieken zelf van alles en nog wat te beschuldigen.
Inn katholieke kring was Alberdingk Thijm de belangrijkste regisseur op de
achtergrond.. Hij gebruikte zijn tijdschrift de Dietsche Warande als een forum
waarr de katholieken hun grieven konden uitdragen. Jaargang 1868-69 stond helemaall vol met 'Heiligerlee'. In deze jaargang verscheen bijvoorbeeld Thijms open
brieff aan de commissie van de nationale viering, alsmede een uitgebreid artikel van
Nuyens,, waarin hij de kritische besprekers van De Beroerten van repliek diende.98
Striktt genomen had deze tekst, die oorspronkelijk als zelfstandige brochure was
verschenen,, niets van doen met de Heiligerlee-viering. Het toont echter hoezeer
dee Heiligerlee-polemiek verweven was geraakt met de receptiegeschiedenis van
Nuyens'' Nederlandsche beroerten. In een ander artikel was het een anoniem geblevenn auteur, die zijn stuk ondertekende met M., die een bespreking wijdde aan
hett nationale standbeeld, waarbij hij een venijnige geestigheid ten beste gaf door
dee eigenlijke bedoeling van het standbeeld geheel in zijn tegendeel te doen verkeren.. Over het beeldengroepje met Graaf Adolf, de Nederlandse Maagd en de
Nederlandsee Leeuw schrijft hij namelijk het volgende:
"Dee gewonde krijgsman stelt voor: Adolf van Nassau, als profeet, de overwinning der zijnenn vóorgevoelende, die nog niet behaald is; Nederland, de Leeuw, op den achtergrond,
trektt een muil als of hij druipstaart; de Nederlandsche Maagd, het volk, komt met wappe977 Heij, ƒ W Brouwers, 11.
988 WJ.F. Nuyens, 'De Nederlandsche beroerten der XVIe eeuw, uit een katholiek oogpunt beschouwd.
Andwoordd aan Prof. R. Fruin, Prof. J. van Vloten en Dr. M van Deventer', in: Dietsche Warande 8 (1869) 237288. .
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rendee kleêren, achter den veegen krijgsman aanvliegen en hagard de toekomst instarende,
maaktt zij zich gereed (o horror!) den zieltogenden held, met eenen slag van heur zich in
horizontalee richting bewegend zwaard, het... hoofd ... van ... het... lichaam ... te ... scheiden.. Vreselijke voorstelling! Onverdiende strafoefening! Want al was 7/8 van het Nederlandschee volk in mei 1568 ook niet op de hand van de Nassausche Gebroeders - zij haddenn toch gehandeld naar hun beste weten.'"15
Belangrijkk was tenslotte het overzicht dat Schaepman in de Dietscbe Warande
wijddee aan de brochures die ter gelegenheid van de Heiligerlee-herdenking verschenenn waren. Het is opvallend dat Schaepman vooral zijn pijlen richtte op de liberalee interpretatie van de geschiedenis en veel milder oordeelde over de protestantsee aanmatigingen hoewel hij daar natuurlijk ook afstand van nam. Naar
aanleidingg van Fruins Nutbrochure schreef hij bijvoorbeeld dat deze "orakeltaal"
bezigde,, met een "volmaakt gemis aan logica".100 En over Jonckbloet schreef hij
datt deze "gedurende zijn rede, een korten maar hevigen aanval heeft ondervonden
vann Inquisitiekoorts". Schaepmans artikel had een ironisch, schamperende toon
enn stond bol van het retorisch geweld.101 Schaepman verzette zich met name tegen
dee liberalen omdat het vooral de liberalen waren die iets nationaal wilden maken
watt dat niet was. Hij verzette zich tegen "de wei-zaligen, die het feest zoo nationaall maken, dat twee vijfde der natie alle geweld moet inspannen om hen op te
wekkenn uit die droom".102 Een droom die in hoge mate kunstmatig was. Zoals
Schaepmann het formuleerde: "Neêrlands profeten [hebben] het bestaan van een
nieuww nationaal feest aan het goede volk verkondigd. Want dit is een nieuw opmerkelijkk verschijnsel: van dit nationaal feest wist het volk niets, en bekommerde
zichh er ook niet om."103 Schaepmans opmerking wijst er nog maar eens op, dat het
alss eeuwenoud gepresenteerde nationale gevoel, gedefinieerd in nationaal-protestantsee termen, een nieuw verschijnsel was. En hij verbond er ook een waarschuwingg aan. Met een dergelijke viering werd de nationale eenheid niet bevorderd:: het zou in tegendeel slechts zorgen voor nieuwe partijtwist.
Inn liberaal-protestantse kring ergerde men zich aan de katholieke interventies.
InIn de Nederlandsche Spectator verscheen bijvoorbeeld een spotprent met de titel:

999 M., 'Het monument van Heiligerlee', in Dietscbe Warande 8 (1869) 586-590, aldaar 587-588.
1000 H.J.A.M. Schaepman, 'De nationale feesten te Heiligerlee; hare literatuur', in: Dietscbe Warande 8
(1869)) 356-381, citaten op 372 en 360. Behalve van Fruin nam Schaepman ook afstand van religieus geïnspireerdee sprekers als Janssonius en Hofstede de G r o o t die "de zaak zoo religieus [hebben] behandeld, dat het
nationalee er bij te loor gaat. Zij toch scheppen zich eene natie, die niet de Nederlandsche kan heeten, maar
voorr welke men een anderen naam moet zoeken." Schaepman richtte zich hier overigens tegen de redevoeringg die Hofstede de Groots leerling R. Bennink janssonius op 24 mei in de Kloosterkerk te 's-Gravenhage
gehoudenn had. R. Bennink Janssonius, Een stem Gods tot een gered volk: bij het derde eeuwfeest der overwinningwinning bij Heiligerlee uitsprak herinnerd in de Kloosterkerk te 's-Gravenhage 24 mei 1868 ('s-Gravenhage
1868).. Over Bennink Janssonius en zijn eenheidsstreven binnen de kerken zie A.C. Honders, 'Bennink Janssonius,, Roelof', in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme (Kampen
1983)) deel 11,58-60.
1011 Later zou Schaepman bij één van zijn overdrukjes van dit artikel schrijven: "Dit werk was het begin van
mijnn proza, en, naar den vorm, een vrij dol begin." Jul. Persyn, Dr. Schaepman. Eerste deel (maart 1844-juli
1870)1870) (Utrecht/Amsterdam/Antwerpen 1912) 290. Overigens publiceerde Schaepman in Thijms Volksalmanaknak ook nog een omvangrijk gedicht tegen de Heiligerlee-herdenking. Zie H.J.A.M. Schaepman, 'Heiligerlee',
in:: Volks-almanak voor Nederlandsche katholieken (1869) 27-35.
1022 Schaepman, 'De nationale feesten te Heiligerlee; hare literatuur', 357.
1033 Schaepman, 'De nationale feesten te Heiligerlee', 357.
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Illustratiee vao de jongste giechtiltun der heeren Albcrdingk Tbijm, Brouwen eu .Scaaopmart.

Afb.Afb. 10 Ultramontaanse scherpschuttersoefeningen. Illustratie van de jongste geschriften des
heerenheeren Alberdink Thijm, Brouwers en Schaepman. Uit: Nop Maas, De Nederlandse spectator.. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw (Utrecht/
AntwerpenAntwerpen 1986) 112.
' U l t r a m o n t a a n s c h ee scherpschuttersoefeningen'. 1 " H e t werd gepresenteerd als een
"Illustratiee van de jongste geschriften der heeren Alberdingk Thijm, Brouwers en
Schaepman".. G e w a p e n d met een kruisboog schieten Thijm en Brouwers o p een
schietschijff van Willem van Oranje. Liggend op de grond, gewapend met een d o n derbus,, ligt Schaepman, die evenzeer richt o p de nationale schietschijf. O v e r deze
prentt zou N u y e n s later met afkeur schrijven: " E r zijn dingen waaraan een fatsoenlijkk m a n niet gaarne zijnen naam leent." 105

G r o e nn van Prinsterer en de ultramontaanse kritiek
O pp de katholieke 'provocaties' zou o o k de v o o r m a n van de antirevolutionairen
G r o e nn van Prinsterer reageren. Voor N u y e n s vertegenwoordigde G r o e n het orthodox-protestantsee element in het debat, daarmee wel onderscheiden van het na-

1044 De Nederlandsche Spectator (26 september 1868) nr. 39. De prent is opnieuw afgedrukt, met een toelichting,, in de bloemlezing van N o p Maas, De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van
dede tweede helft van de negentiende eeuw (Utrecht/Antwerpen 1986) 111-114. In dezelfde aflevering van de
NederlandscheNederlandsche Spectator werden nog twee antikatholieke artikelen afgedrukt, het ene over 'De Room
Nederlanderss in de 16e eeuw', het andere over het 'Ultramontanisme in Nederland'. Vooral de anonieme
schrijverr van dit tweede stuk had zich hevig opgewonden.
1055 N u y e n s , De Ultramontaansche kritiek, 53.
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tionaal-protestantsee standpunt dat d o o r de liberalen werd gehuldigd. Voor N u y enss was G r o e n een goed historicus, maar ook een calvinist en een evangeliebeleider.. Zoals hij het later in een artikel zou formuleren: Groens historiebeschouwing
"wass geheel en al gewrongen (...) in het calvinistischen dwangbuis". 1 0 6
G r o e nn van Prinsterer begon zijn brochure Heiligerlee en ultramontaansche
kritiek,tiek, met een lang citaat van een bevriende correspondentievriend, die zijn leedwezenn had uitgesproken over B r o u w e r s ' provocerende redevoering, waarin deze een
" h o o n e n d ee taal" bezigde, die, "zelfs na al hetgeen Dr. Nuijens durfde schrijven en
dee Roomsch-Catholijke bladen uitspraken, in Nederland nog niet g e h o o r d " was.
Zijnn conclusie: "dat kan, dat mag niet z o n d e r krachtige wederspraak blijven". 127
G r o e n ss brochure, die liefst 127 pagina's telt, is duidelijk geschreven in verschillendee etappes, met soms grote tussenpozen. H e t stuk is weinig evenwichtig van
o p b o u ww en w o r d t gekenmerkt d o o r vele zijpaden en uitweidingen die nauwelijks
terzakee doen, maar die G r o e n eenvoudigweg kwijt moest. Als er bijvoorbeeld
weerr eens een artikel in De Tijd verscheen, waardoor hij zich aangevallen voelde,
dann ging hij er direct op in, hoe ver hem dat ook van Heiligerlee afbracht.101*
G r o e nn was z o fel omdat het hem ging o m veel meer dan alleen een wetenschappelijkk debat tussen historici. Brouwers had in zijn rede de fundamenten van de
Nederlandsee protestantse natie aangetast. Dat vroeg om een afstraffing. D e p r o testantenn voelden zich diep gegriefd, zoals bijvoorbeeld blijkt uit een brief van r o manschrijfsterr A . L . G . Bosboom-Toussaint aan Groen:
"Daarr ik wel met spoedig het voorregt zal hebben u zelf te zien en te spreken moet gij mij
vergunnenn u schriftelijk eenigszins mijn dank uit te drukken voor den strijd, dien gij op u
genomenn hebt te voeren tegen die ultramontaansche historieverdraaijing - historie-bevlekkingg mogt men het wel noemen - want juist op die bladzijden daarin, waarop de
vreemdelingg met bewondering staart, werpen zij roekeloos de zwartste vlekken. Wij hebbenn bijkans niets overgehouden dan de glorie onzer herinneringen! Waar moet het heen
alss men ook die straffeloos voor ons mogt verduisteren? Gelukkig hebt gij dat niet gewild
enn uw fijne pen gepunt tegen die histoneverkrachters uit partijhaat-en-partïjbelang. Niemandd dan gij kan het doen met zóó veel regt, met zooveel kracht en met zooveel behendigheid,, die waardigheid niet uit- maar insluit. Hoe vernietigend is die greep om Brouwerss door Dr. Nuyens te laten slaan, en met hoeveel tact en kracht is het wegcijferen onzerzer martelaren gewroken. - O! uw woord, dat ook aan den geringste, die getrouw is geweestt tot den dood, de Kroone des Levens niet ontgaan zal, ontlokte mij tranen - zoiets
kann Fruin, kan de grootste historicus niet zeggen, zulk een woord komt te midden van
historischenn strijd alleen op in 't gemoed van den Christen".1"''

1066 Nuyens, 'Maurice et Barnevelt van Groen van Prinsterer', 186.
1077 G. Groen van Prinsterer, Heiligerlee en ultramontaansche kritiek (Amsterdam 1868) 3.
1088 Toen bijvoorbeeld J.W. Brouwers heden en verleden met elkaar in verband bracht door een parallel te
trekkenn tussen de negentiende-eeuwse Pruisische annexatiepolitiek, die door Groen werd afgekeurd, en de invall van de evenzeer Duitse Lodewijk van Nassau in het zestiende-eeuwse Nederland reageerde Groen als door
eenn wesp gestoken met een uitvoerige uiteenzetting over zijn opvatting over die negentiende-eeuwse Pruisischee politiek. Groen van Prinsterer, Heiligerlee en ultramontaansche kritiek, 65 en verder. Voor het verwijt van
Brouwerss zie: J.W. Brouwers, Antwoord aan den heer Groen van Prinsterer, op zijn: 'Heiligerlee en de ultramontaanschemontaansche kritiek' (Amsterdam 1868) 3-4.
1099 A.L.G. Bosboom-Toussaint aan Groen, 20 augustus 1868, in: Groen van Prinsterer: schriftelijke nalatenschaptenschap deel V, briefwisseling vierde deel, 232-233.
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Hett bloed "onzer martelaren" moest worden gewroken. Groen zag het vlammend
betoogg van de Limburgse abbé als een "oorlogsverklaring aan het in de zestiende
eeuww herboren Nederland (...) een (ik mag het niet anders noemen) stelselmatig
verguizenn van al wat aan protestantsche zijde edel en goed was".'10 Groens belangrijkstee kritiekpunt was dat Brouwers de grondtoon van de zestiende eeuw
miskende:: de religiestrijd en de vrijheid van consciëntie. Volgens Groen zou er
zonderr inquisitie en geloofsvervolging nooit een Nederlandse Opstand geweest
zijn.. Daarom kon Groen niet verdragen dat Brouwers het aantal protestantse
martelarenn bagatelliseerde. Elk vraagteken hierbij zou de wetmatigheid van de
Nederlandsee Opstand in twijfel kunnen trekken.
Naarr zijn zeggen had Groen de katholieken in zijn Heiligerlee en ultramontaanschetaansche kritiek zoveel mogelijk recht proberen te doen, maar dat alles natuurlij
zoo voegde hij er enkele jaren later in zijn Maurice et Barnevelt aan toe, binnen de
grenzenn van zijn protestantse levensovertuiging.1" Voor Groen van Prinsterer was
Nederlandd een protestantse natie. Dit betekende dat voor hem de katholieken
geengeen essentieel bestanddeel van de Nederlandse nationaliteit vormden. Groen:
"Zolangg ik de grondgedachte der Reformatie niet verloochen, kan ik, in vasthoudingg onzer roomsche mede-christenen aan het ultramontanisme, geene levensvoorwaardee onzer nationaliteit zien."112 Tegenover de katholieken kon Groen
daaromm niet anders dan ambivalent staan."3 Religieuze verscheidenheid was naar
zijnn mening een groot gevaar, reden waarom Groen, al inl830, na de Belgische afscheiding,, pleitte voor een afzonderlijk bestuur van het katholieke Noord-Brabantt en Limburg." 4 Groen stond daarin niet alleen. Al vroeg ontstonden er bijvoorbeeldd genootschappen als Christelijk hulpbetoon^ die als belangrijkste doelstellingg hadden het indammen van het katholieke gevaar. Op haar hoogtepunt teldee Christelijk hulpbetoon meer dan 10.000 leden. Achtergrond van deze in Brabantt ontstane organisatie was dat met zorg gekeken werd naar het toenemend aantall bekeringen van protestant tot katholiek. Door arme, behoeftige protestanten
financieell terzijde te staan, wilde men voorkomen dat deze bij de katholieken
moestenn aankloppen om vervolgens misschien bekeerd te worden. Niet meer of
minderr dan de teloorgang van de protestantse natie stond op het spel."5 Bij Hofstedee de Groot, die niet minder bang was voor het oprukkend katholicisme, lag
hethet accent meer op een geestelijke regeneratie. Zo pleitte Hofstede de Groot voor
extraa financiële steun voor het Nederlands Bijbel Genootschap om zo de evange-

1100 Groen van Prinsterer, Heiligerlee en ultramontaansche kritiek, 6.
1111 Hij noemt hierin Heiligerlee "un de mes écrits dans lesquels je crois avoir abondamment prouvé Ie désir
d'etree envers 1'Église de Rome aussi tolerant qu'on peut l'être sans renier la foi évangélique." G. Groen van
Prinsterer,, Maurice et Barnevelt. Etude historique (Utrecht 1875) CLXXXVI.
1122 G. Groen van Prinsterer, in: Nederlandsche Gedachten nr. 28, 12 april 1870, 226.
1133 Meer in het algemeen over de haat-liefde verhouding van Groen met betrekking tot de katholieken zie:
J.A.. Bornewasser, 'Groen en de roomsen', in: J.A. Bornewasser, Kerkelijk verleden in een wereldlijke context
(Amsterdamm 1989)357-361.
1144 Bornewasser, 'Groen en de roomsen', 358.
1155 J. van Zuthcm, 'Tegen de teloorgang van de protestantse natie. Enkele opmerkingen over de relatie tussenn Groen van Prinsterer en de antipapistische stromingen en netwerken rond het midden van de negentiende
eeuw',, in: Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800 6 (1998) 128-151, over
Christelijkk hulpbetoon zie 138-139.
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lischee boodschap beter onder de katholieken te kunnen verspreiden.1"'
Groenn van Prinsterer zag de 'nationalisering', lees veralgemening en soms zelfs
seculariseringg van de nationale gedenkdagen als een groot gevaar. Het zou er uiteindelijkk toe leiden dat de orthodox-protestanten zich steeds meer zouden terugtrekkenn uit de nationale vieringen, omdat zij zich er niet langer in konden herkennen.. De genationaliseerde herdenkingsfeesten waren voor hen te zeer losgezongenn van de protestantse wortels van de Nederlandse natie. Groen van Prinsterer
omschreeff het als een sluipend proces waardoor "de natie door het verderfelijk geneuriee van wiegeliedekens in slaperigheid [wordt] gesust". De vaderlandsliefde
werdd van zijn eigenlijke inhoud ontdaan. Hij zei het Abraham Kuyper na. "Omdatt men Hooger zegen zonder geloof aan den God der Openbaring, Oranjeliefde
zonderr geloof aan Oranje's goddelijke roeping, Vaderlandsliefde zonder geloof
aann den God der Vaderen wil, zal men die heilige factoren van ons volksleven verslijtenn zonder ze kracht te doen uitoefenen, en geesten wakker maken, die niet dan
onheilspellendd zich op de markt van ons volksleven vertoonen kunnen."117
Groenss opvatting over de gedenkdagen liep parallel met zijn stellingname in de
schoolstrijd.. Ook daar verzette hij zich tegen een algemeen christelijk onderwijs,
datt de belangrijkste christelijke waarden moest bijbrengen. Dat was niet meer dan
eenn verwaterd christendom. Daarmee was Groen een heel ander soort protestant
dann Hofstede de Groot, die het christendom wilde vrij maken van zijn calvinistischee smetten. Voor Groen gold dat hij vast wilde houden aan de regels van Dordt:
aann de drie formulieren van enigheid. Hij verzette zich tegen een nationale eenheidsvormingg zoals De Groot die voor ogen zag. Hij was een calvinist.

Nuyenss en Groen over Lodewijks medeplichtigheid aan de Beeldenstorm
Groenn verbond zijn nationalisme dus met zijn religie. Ditzelfde gold voor nog een
anderr punt, dat Groen in zijn brochure behandelde: de vermeende medeplichtigheidd van Lodewijk van Nassau aan de Beeldenstorm van 1566. De 'nationale' implicatiess maakten dat wat ogenschijnlijk een zijpad was, door Groen werd behandeldd als het hoofdpunt. Hij wijdde er in ieder geval het grootste deel van zijn brochuree aan. Voor de protestanten was Lodewijk van Nassau dan ook niet zomaar
iemand.. De held van Heiligerlee was voor protestanten een onaantastbaar icoon
vann de Nederlandse vrijheidsstrijd. Een icoon die onmogelijk medeplichtig kon
zijnn geweest aan de beeldenstormrazernij van 1566.
EnEn passant kwam Groen van Prinsterer daarmee alsnog te spreken over het
werkk van Nuyens. Meteen al aan het begin van zijn brochure bekende Groen dat
hett hem "de gelegenheid [had] ontbroken" Nuyens' Beroerten te lezen.118 Zowel
inn zijn kritiek als in zijn lovende woorden over Nuyens voer hij daarom blind op
1166 Van den Hout, 'P. Hofstede de Groot als ideoloog van de grootprotestantse beweging', 12.
1177 A. Kuyper geciteerd in G. Groen van Prinsterer, 'De feestviering en het Wilhelmus-lied', in: Nederlandschesche Gedachten nr. 13, 27 november 1869, 102. O o k het voorgaande citaat is in deze aflevering van Nedcrlandschelandsche Gedachten te vinden.
1188 Groen van Prinsterer, Heiligerlee en ultramontaanscbe kritiek, 21.
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dee uitgebreide recensie van het werk die Fruin in De Gids had gepubliceerd. Veel
protestantenn v o n d e n dat Groen daarmee te positief geoordeeld had over N u y e n s .
Eigenn lezing z o u hem een veel kritischer oordeel hebben ingegeven. Zoals één van
G r o e n ss correspondentievrienden, H.J. Koenen, het formuleerde: "Wat u betreft,
betreurr ik w e d e r o m in groote mate, dat de tijd u heeft o n t b r o k e n om het geheele
werkk van N u y e n s gezet en met een kritisch oog te o n d e r z o e k e n ; want het komt
mijj voor, dat eene zekere edelmoedigheid tegenover dezen Fruin wat al te gunstig
voorr den R . - C . tegenstander heeft gemaakt". 119
Dankzijj de polemiek r o n d o m Heiligerlee kon G r o e n N u y e n s alsnog op zijn
plaatss zetten. D a t was nodig o m d a t Brouwers immers op autoriteit van N u y e n s
zijnn vonnis over Lodewijk had durven uitspreken. Heel pijnlijk voor G r o e n van
Prinstererr was dat N u y e n s zich daarbij had gebaseerd op G r o e n s eigen b r o n n e n uitgavee van de Archives van het Huis van Oranje. Overigens zag G r o e n wel in dat
hett bij N u y e n s ging o m een "vrij wat gevaarlijker krijgsbeleid van een omzigtiger
enn goedgewapenden tegenstander".'- : Groens stelling was dat Lodewijk niet verdedigdd hoefde te w o r d e n , zijn eer was veilig.
"Mijnn betoog strekt niet om de eer van Lodewijk te handhaven, die is veilig, maar om het
gemiss aan historische studie en de overmaat van roomsch-kathohjke partijdrift, om deze
droevigee combinatie te doen uitkomen in iemand, die hem op zoo hgtvaardige en onwaardigee wijs verguisd heeft."1'1
Inn zijn a n t w o o r d aan G r o e n van Prinsterer concentreerde N u y e n s zich vooral op
hett p u n t van de medeplichtigheid van Lodewijk van Nassau aan de Beeldenstorm.
N u y e n ss verdedigde zijn visie, o n d e r b o u w d met een nauwkeurige annotatie van
bronnenmateriaal,, b r o n n e n waarop hij ook al zijn verhaal in de Beroerten had gebaseerd.. Hij hield zich bij de hoofdkwestie. Zoals N u y e n s in zijn brochure
schreef:: " D e heer G r o e n is te geducht tegenstander, te scherpziend antagonist in
eenn literarisch tweegevecht, om mij niet zóó voorzichtig te maken dat ik alléén bij
dee hoofdkwestie blijf. Zijn taktiek van aanval is op alle punten tegelijk aan te vallen,, de mijne is mij geretrancheerd te houden in de ingenomene positie." 1 " N u y ens'' b r o c h u r e maakt dan ook een veel afgewogener indruk dan die van G r o e n , die
zichh vooral gekwetst t o o n t . N u y e n s zag als grote oorzaak van de onenigheid dat
hett de katholieken blijkbaar niet was toegestaan om iets kritisch te zeggen over de
protestantsee helden, zoals Lodewijk van Nassau er één was. D a t zou namelijk 'onnationaal'' zijn. In de conclusie van zijn brochure maakte hij de slotsom op om zo
tott de kern van het probleem d o o r te dringen. H e t was allemaal terug te voeren op
hoee het w o o r d 'nationaal' gedefinieerd werd.
"Wijj voor ons zijn van meening, dat men met dat woordje nationaal wel wat bescheidenerr diende om te gaan. (...) Ik, voor mij, zou het hoogst ongaarne zien, dat b.v. het woord
1199 H.J. Koenen aan Groen, 23 augustus 1868, in: Groen van Prinsterer: schriftelijke nalatenschap deel V,
briefwisselingg vierde deel, 234.
1200 Groen van Prinsterer, Heiligerlee en ultramontaanscbe kritiek, 20.
1211 Groen van Prinsterer, Heiligerlee en ultramontaanscbe kritiek, 109.
1222 W.J.F. Nuvens, De ultramontaansckc kritiek. Antwoord aan Mr. G. Groen van Prinsterer. Een verweerschriftschrift (Haarlem 1868; Katholiek-Nederlandsche
Brocburen-Vereemging
nr. 4) 48.
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nationaalnationaal bij een aanzienlijk deel der natie in miscrediet geraakte. En dit wordt onvermijdelijkk het geval met iedere zaak, die het algemeen toekomt, maar waarvan ééne partij
zichh het monopolie wil toeëigenen! (...) Doch overigens wie wil, viere feest, houde harddraverijen,, voere rederijkers voorstellingen op, waarbij men kan denken aan het vers: "t
waswas vreeselijk hoe zij brulden!' Men make zelfs slechte feestcantaten en bombastische
verzenn zooveel men wil. Daartegen kanten wij ons niet; maar waar wij tegen protesteeren
is:: dat men die feestdagen nationale herinneringsdagen noeme. Wij dringen een ander niet
op,, dat men datgeen wat ons dierbaar is, nationaal noeme; men doe dit ons ook niet! (...)
Groenn van Prinsterer heeft meer gelijk dan de anderen. Hij ziet in die gedenkdagen nationaletionale gedenkdagen, omdat voor hem de hervormde kerk en nationaliteit één zijn. En
juistt daarom protesteeren wij tegen dat woord nationaal! En wij protesteeren, omdat wij
onss zelven als Nederlanders beschouwen en zullen blijven handhaven, al behooren wij
niett tot het kerkgenootschap, dat twee eeuwen lang de alleenheerschappij heeft gevoerd."123 3
Inn een brief aan één van zijn correspondentievrienden n o e m d e G r o e n N u y e n s '
reactiee "van wat meer beteekenis dan de geampouleerde rhapsodiën van B r o u w e r s " .. Hij zal vooral op het historisch gedeelte van N u y e n s ' brochure gedoeld
hebben.. Toch bleef G r o e n kritisch. In zijn Nederlandsche
Gedachten noemde hij
N u y e n s '' b r o c h u r e "politico-historische kritiek". ilA Aan genoemde correspondentievriendd schreef hij: "Zijn [Nuyens'] behandeling van de beweerde medeplichtigheidd van Lodewijk aan den beeldenstorm in zijn Geschiedenis blijf ik erbarmelijkk noemen; maar thans, in levensgevaar zijner reputatie geraakt, heeft hij zich
dapperr geweerd; maar de meerdere zorg aan het pleidooi besteed maakt een slechtee zaak niet goed." 125 N a a r zijn mening had N u y e n s met zijn uitgesponnen redeneringenn o m de kardinale kwestie van de medeplichtigheid van Lodewijk van
Nassauu een rookgordijn opgetrokken. N u y e n s vele redeneren liet onverlet dat
Lodewijkk overduidelijk onschuldig was geweest aan de ultramontane tenlaste legging.. G r o e n zou het herhalen in zijn Maurice et Barnevelt, toen hij enkele jaren
laterr terugblikte op de Heiligerlee-polemiek. 126 O p het kardinale p u n t lag naar
zijnn oprechte mening het gelijk aan zijn kant. Een opvatting waarvoor hij o o k
steunn kreeg uit liberale kring, toen ook Van Vloten en Fruin zich met de discussiee gingen bemoeien.

Kritiekk uit vrijzinnig-liberale hoek: Johannes van Vloten en Robert Fruin
Inn zijn eigen tijdschrift De Levensbode was het de radicale spinozist Johannes van
Vlotenn die een kritische bespreking aan N u y e n s ' brochure wijdde. Johannes van
Vlotenn (1818-1883) is d o o r de Utrechtse historiograaf C. Off ringa ooit gekarakteriseerdd als een man op het snijvlak van Aufklarung
en spinozisme, die op strijd-

1233 Nuyens, De ultramontaansche kritiek, 54 en 56.
1244 Nederlandsche Gedachten (Amsterdam 1869) 108.
1255 Groen aan A.J. van Beeck Calkoen, 24 december 1868, in: Groen van Prinsterer: schriftelijke nalatenschapschap deel V, briefwisseling vierde deel, 296.
1266 G. Groen van Prinsterer, Maurice et Barnevelt. Étude histonque (Utrecht 1875), aldaar CLXXXVCXCV. .
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vaardigee wijze de rede inzette tegen het autoriteitsgeloof.127 In zijn levensbeschouwingg oriënteerde Van Vloten zich op de joodse filosoof Baruch de Spinoza, die hij
herdachtt als de blijde boodschapper der mondige mensheid.^ Van Vloten was
voorstanderr van een humanistische wijsbegeerte, waarin vrije en mondige mensen
centraall stonden. Hij geloofde in de opvoedbaarheid van de mens tot mondige
staatsburgerss binnen de context van een zelfstandige Nederlandse staat. Vanuit
dezee visie interpreteerde hij de geschiedenis als een langzame vooruitgang in deze
richting,, als een proces dat in de zestiende eeuw was begonnen met de afwerping
vann het Spaanse juk. Dat dit liberale humanisme van Van Vloten één van die nieuwee stromingen was binnen de Nederlandse nationale cultuur, naast bijvoorbeeld
katholicismee en calvinisme, kwam misschien het duidelijkst tot uitdrukking in het
feitt dat ook de spinozisten ijverden voor een eigen standbeeld.I2<* Een standbeeld
datt recht zou doen aan hun rol in de vaderlandse cultuur. Het maakt eens te meer
duidelijkk dat standbeelden een cruciale rol speelden in de vorming van de Nederlandsee natie. De verschillende 'nationale' standbeelden waren even zovele nationalee identificatiepunten voor de verschillende levensbeschouwelijke stromingen
diee Nederland rijk was. Het standbeeld voor Baruch de Spinoza werd op 14 septemberr 1880 onthuld in Den Haag, met een redevoering van Johannes van Vloten
zelf.. Het nationale van deze gebeurtenis kwam onder meer tot uiting in de aanwezigheidd van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de adjudant van prins
Alexander. .
Vann Vloten was een polyhistor die in zijn tijdschrift De Levensbode over alle zakenn van de dag schreef, ook over geschiedenis en letterkunde. Zoon van een predikant,, gepromoveerd op een theologisch onderwerp, hoogleraar aan het Atheneumm te Deventer en, na zijn ontslag, iemand die als privé-geleerde van zijn pen
leefde.. In de jaren 1856/60 was hij één van de eersten die een samenvattend overzichtt schreef over de geschiedenis van de Nederlandse Opstand, een overzicht dat,
geheell in moderne zin, was gebaseerd op serieus onderzoek van de primaire bronnen:: Nederlands Opstand tegen Spanje.u°
Toenn Nuyens' eerste deel van zijn Beroerten verscheen, in 1865, had Van Vloten
err een welwillende bespreking aan gewijd in zijn tijdschrift. Hij schreef daarin dat
Nuyenss "aan weerszijden, naar louter billijkheid en waarheid gestreefd [had]" en
datt hij "met kennelijke waarheidsliefde en deugdelijke grondigheid, na rijp onderzoekk en naar zijn beste weten" de oorzaken en beweegredenen van de Nederlandsee Opstand had blootgelegd.131 Maar tot een echte onpartijdige beschouwing had

1277 C. Offringa, 'De wijsgerige geschiedkunde van Johannes van Vloten: Aufklarung en liberalisme', in:
J.A.L.. Lancée (redactie), Mythe & Werkelijkheid. Drie ecuwen vaderlandse geschiedbeoefening
(1600-1900)
(Utrechtt 1979) 200-249, aldaar 206.
1288 Over Van Vlotens cruciale rol in het negentiende-eeuwse spinozisme zie: Siebe Thissen, De spinozisten.
WijsgerigeWijsgerige beweging in Nederland (1850-1907) (Den Haag 2000) 97-111. Spinoza: de blijde boodschapper de
mondigemondige mensheid was de titel van de herdenkingsrede die Van Vloten uitsprak bij de onthulling van het standbeeldd van Spinoza in Den Haag, op 14 september 1880.
1299 Thissen, De spinozisten, 108-111.
1300 Over zijn vele geschriften over de Nederlandse Opstand zie: C. de Zeeuw-Musterd, 'Johannes van Vlotenn over de Opstand', in: Tijdschrift voor geschiedenis 81 (1%8) 145-158.
1311 J. van Vloten, 'Nederlands Opstand tegen Spanje, uit een katholiek, maar eerlijk oogpunt bekeken', in:
DeDe Levensbode. Tijdschrift op onbepaalde tijden 2 (1866) 57-88, citaat op 60.
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Nuyenss niet kunnen komen. Daarvoor was hij door zijn katholicisme, naar de
meningg van Van Vloten, niet onbevangen genoeg. Nuyens' "roomschgezindheid"
zouu volgens Van Vloten automatisch hebben geleid tot een zekere mate van
"Spaanschgezindheid".. Dat hij desondanks met veel waardering Nuyens' boek
gelezenn had bleek uit zijn karakterisering van het werk, dat hij in de titel van zijn
recensie:: "katholiek, maar eerlijk" noemde.
Vann Vloten was er veel aan gelegen om katholieken als Nuyens te binden aan de
Nederlandsee natie. Van Vlotens eigen natieconceptie was immers gebaseerd op
eenn samenleving van mondige mensen, met respect voor eikaars levensbeschouwing.. Daarin moest dus ook voor de katholieken plaats zijn. In die zin moet ook
Vann Vlotens 'bemiddelend wederwoord' gelezen worden dat deze publiceerde
naarr aanleiding van het debatje dat ontstaan was rondom Nuyens' Beroerten.
Daarinn gaf hij Nuyens in heel wat punten gelijk, onder erkenning van het feit dat
dee "calvinistische zuurdesem" wat al te lang het geschiedbeeld bepaald had. Over
dee waardering van de Opstand dacht hij het wel eens te kunnen worden met de
nett als hij serieus argumenterende Nuyens: "zoo lijnrecht als mijne onroomsche
beginselenn tegen Dr. N.'s roomsche schijnen in te druischen, is er voor mij toch
nietss vreemd in het denkbeeld, dat ik 't, met betrekking tot den opstand en zijns
waardeering,, met hem, - en wie zich verder bij ons zouden willen aansluiten - in
ernstt wel eens zou kunnen worden."132 Hij verzekerde Nuyens dat hij door geen
enkelee animositeit ten aanzien van de katholieken werd gedreven en dat hij het afwijzenn van Nuyens' lidmaatschap bij de Maatschappij der Nederlandse letterkunde,, een feit waarover Nuyens nogal huilerig had gedaan, in hoge mate betreurde,
enn dat dit vooral geweten moest worden aan de achterlijkheid van dit al te bedaagdee gezelschap.
Vann Vloten publiceerde zijn 'bemiddelend wederwoord' aan de vooravond van
dee aanstaande Heiligerlee-herdenking. Hij hoopte ermee te bereiken dat de katholiekenn "ais zonen van hetzelfde vaderland" gewoon aan deze nationale viering
zoudenn meedoen. Natuurlijk, het was zo dat de overwinning van de calvinisten
aanvankelijkk had geleid tot een onderdrukking van de katholieken. Maar tegelijk
wass de Opstand ook de eerste stap die gezet werd in de richting van een gewetensvrijheidd zoals die in de negentiende eeuw eindelijk tot volle wasdom zou komen.. Van Vlotens wens was dat de katholieken zich zouden uitspreken voor tolerantiee en wederzijds begrip (Van Vlotens eigen geloofsbelijdenis!) en dat zij zoudenn erkennen "'s menschen natuurlijk recht op voortdurende vrije ontwikkeling,
mitss die er van geen ander door belemmerd worde." 1 " Van Vloten predikte de
onderlingee tolerantie, waarbij geen van de partijen elkaar zou uitsluiten of streven
naarr de alleenheerschappij. Het was zijn definitie van een vrije Nederlandse natie.
Zijnn interpretatie van de Nederlandse natie, die hij bij Heiligerlee wilde herdenken. .
1322 J. van Vloten, 'De Nederlandsche Opstand der 16' eeuw en de Nederlandsche katholieken der 19' eeuw;
bemiddelendd wederwoord aan Dr. W.J.E Nuyens', in: De Levensbode. Tijdschrift op onbepaalde tijden 3
(1869)) 296-315, citaat op 297.
1333 Van Vloten, 'De Nederlandsche Opstand der 16' eeuw en de Nederlandsche katholieken der 19' eeuw;
bemiddelendd wederwoord aan Dr. W.J.F. Nuyens', 307.
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"Eenn staat, in welken de niet meer uitsluitende katholiek Nuyens en zijn geloof sverwanten,, met hun niet meer uitsluitend Calvinistische medekristenen, en al hun verdere onroomschee medemenschen en evennaasten, wel niet anders kunnen dan zich gemeenschappelijkk verheugen over den grondslag, vóór een drietal eeuwen, door het krachtdadig verzett tegen de Spaansche overheersching, gelegd, en o.a. op het slagveld van Heiligerlee,
doorr den moed en het bloed der graven Lodewijk en Adolf van Nassau en hunne wakkeree medestanders en strijders bezegeld. Bij de gedenkzuil dus, die op dat slagveld verrijzen
gaat,, mogen zich, in persoon of gedachten, alle 's lands burgers vereenigen, om, zonder
onderscheidd van geloofsbelijdenis, als Nederlanders het groote feit van hun vrij, zelfstandig,, en onafhankelijk volksbestaan in erkentelijke herinnering te gedenken."1J+
Misschienn zou men kunnen zeggen dat de nationale opvoeder Van Vloten iedereen,, en zeker o o k de katholieken, wilde opvoeden tot verantwoordelijke N e d e r landsee staatsburgers. Dit verklaart misschien zijn teleurstelling toen bleek dat de
katholiekenn zijn "aanneemlijk vergelijk", o m de Heiligerlee-herdenking "als
N e d e r l a n d e r s "" mee te vieren, " m i n d e r aanneemlijk" bleken te vinden. In zijn besprekingg van N u y e n s ' antwoord op G r o e n s Ultramontaansche
kritiek gaf hij blijk
vann zijn irritatie hierover. 1 " Hij identificeerde zich daarbij voluit met Lodewijk
vann Nassau, die volgens Van Vloten onschuldig was aan de katholieke tenlastelegging.. Hij beschreef Lodewijk van Nassau's positie namelijk als één tussen twee extremistischee partijen in, waarbij de katholieken met de brandstapel dreigden en de
calvinistenn aan de vooravond van de Beeldenstorm stonden. Een mooi voorbeeld
vann zijn ernstige pleidooi voor tolerantie, z o n d e r welke de Nederlandse samenlevingg niet verder k o n . Van Vloten identificeerde zich graag met heldenfiguren uit
hett verleden. N a a s t Willem van Oranje was Lodewijk van Nassau zeker één van
diee andere helden, die had bijgedragen tot N e d e r l a n d s onafhankelijkheid in gewetensvrijheid.. N o g m a a l s verweet hij N u y e n s roomse partijdigheid:
"Vann zijn Nederlandsch-Katholiek standpunt uit, blijft het hem onmogelijk de juiste gezichtslijnn te treffen, om feiten en personen naar den eisch te beoordeelen. Hij ziet alles
dubbel,, als het ware, omdat zijn eene oogappel steeds veel sterker nog naar het eenige
Romee getrokken wordt, dan de andere toch wel fatsoenshalve op Nederland dient gericht
tee zijn."1"'
D ee liberalen waren geïrriteerd. Dit gold zowel voor de humanistische radicaal Van
Vlotenn als voor de meer doctrinair ingestelde Fruin die in De Gids een uitvoerige
beschouwingg aan N u y e n s ' brochure over de Heiligerlee-kwestie wijdde.
N e tt als Van Vloten bezag ook Fruin de hele kwestie d o o r de bril van de d o o r de
liberalenn nagestreefde nationale conciliantie. In zijn recensie van de Beroerten had
Fruinn een boven de partijen staande nationaal-verzoenende t o o n gebezigd, waarbijj hij alle recht had proberen te doen aan de katholieken. N u hij moest constaterenn dat N u y e n s dit blijkbaar niet had opgepikt, en zijn kritiek naast zich neer leek
1344 Van Vloten, 'De Nederlandsche Opstand der 16' eeuw en de Nederlandsche katholieken der 19' eeuw;
bemiddelendd wederwoord aan Dr. W.J.F. Nuyens', 313.
1355 J. van Vloten, 'Ultramontaansche kritiek', in: De Levensbode. Tijdschrift op onbepaalde tijden 3 (1869)
622-636,, citaat op 624.
1366 Van Vloten, 'Ultramontaansche kritiek', 622.
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tee hebben gelegd, toonde Fruin zich geïrriteerd en gaf hij Nuyens een lesje in
historischee kritiek.137 Het is naar mijn mening vooral op deze manier dat Fruins artikell gelezen moet worden, hoe neutraal het stuk verder ook oogt als een afstandelijkee proeve van historische kritiek. Fruin was zeker niet de boven de partijen
staandee autoriteit die de "slotsom van het debat" zou formuleren, in quasi objectieff historische zin, zoals Smitskamp meende.138
Fruinn hekelde de toon van "de steeds toenemende minachting, waarmee hij
[Nuyens]] het gros zijner tegensprekers bejegent", die hem versterkte in het vermoedenn dat de katholieke geschiedschrijver "een wat al te levendig bewustzijn
heeftt van het [met de Beroerten] behaalde succes, hetwelk ten gevolge der bedwelmendee toejuiching van geloofsgenooten en geestverwanten, nog grooter proportiënn in de verbeelding moet hebben aangenomen dan het in werkelijkheid
heeft".1399 Waarschijnlijk was dit verwijt minder gericht aan Nuyens dan wel aan de
ultramontanee aanmatigingen, zoals die bijvoorbeeld naar voren kwamen in de beruchtee Encycliek Quanta cura en tijdens de Heiligerlee-herdenking in de donderpreekk van Brouwers. Dit onverdraagzame ultramontaanse katholicisme wilde hij
aann de kaak stellen. De katholieken moesten naar zijn mening tot de orde worden
geroepen.. Fruin wilde hen zeker serieus nemen, maar dan moesten zij zich wel
matigenn in hun toon. Het toont de rol die de Leidse bovenmeester voor zichzelf in
hett debat zag weggelegd, een rol niet als "belangstellend toeschouwer",140 zoals hij
hett in zijn artikel formuleerde, maar eerder als pater familias naar wie alle partijen
zichh te schikken hadden. Fruin gebruikte scherpe woorden. Vooral de wijze waaropp hij Nuyens' brochure karakteriseerde als "verward, oppervlakkig, onkritisch"
moett hard zijn aangekomen bij Nuyens. Aan Nuyens had hij al in een brief laten
wetenn dat hij zijn brochure beter "niet hadt geschreven." Fruin: "Het heeft U
blijkbaarr aan tijd en aan rust ontbroken om iets degelijks en goeds te leveren".141
Fruinn eindigde zijn artikel in de hem tekenende, boven de partijen staande stijl.
Hijj wilde de katholieken zeker niet van zich vervreemden. In zijn slotparagraaf
noemdee Fruin het daarom "een groote vooruitgang" dat de katholieken zich
tegenwoordigg "onbeschroomd" meenden te kunnen uiten. Het gaf andere geschiedschrijvers,, zoals hijzelf, de gelegenheid deze (katholieke) opvatting te besprekenn en eventueel te weerleggen. Het gaf precies de manier aan waarop Fruin
tegenn de geschiedwetenschap aankeek, niet als een discussie zonder eind, zoals
Geyll het later zou formuleren, maar als een dialectisch proces waarbij de waarheid,, door Fruin in dit verband niet toevallig "eensgezindheid" genoemd, steeds
meerr naderbij komt: "Door spreken en tegenspreken wordt eenzijdigheid wegge1377 Robert Fruin, 'Een proeve van historische kritiek', in: R. Fruin, Verspreide geschriften ('s-Gravenhage
1900)) deel II, 38-83.
1388 Smitskamp, 'Rondom Heiligerlee', 187. G.W. Kernkamp neemt in zijn herdenkingsgeschrift 'Over R o bertt Fruin' de 'Proeve' zelfs als uitgangspunt voor een exposé over Fruins historische methode. Hij noemt het
stukk "een ware goudmijn" en "historische kritiek op haar best". G.W. Kernkamp, 'Robert Fruin', in: G.W.
Kernkamp,, Van menseben en tijden. I. Studiën over geschiedschrijvers (Haarlem 1931) 97-176, over de 'Proeve':: 165-172, citaat op 170.
1399 Fruin, 'Een proeve van historische kritiek', 44.
1400 Fruin, 'Een proeve van historische kritiek', 41.
1411 Robert Fruin aan W.J.F. Nuyens, 18 januari 1868 [deze brief is verkeerd gedateerd, kan namelijk niet
voorr 1869 geschreven zijn, AvdZ], afgedrukt in: Correspondentie van Robert Fruin, 178.
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nomenn en eensgezindheid voorbereid."142 Dat wil zeggen eensgezindheid onder
diee ene door Fruin zo gewenste nationale paraplu.
Nuyenss schrok van Fruins verwijten dat hij "verward, oppervlakkig, onkritisch"" was geweest. In zijn Naschrift op de ultramontaantsche kritiek ging hij
daaromm uitvoerig op Fruins artikel in. In deze tweede brochure die hij in de Katholiek-Nederlandschee Brochuren Vereeniging over het onderwerp publiceerde,
nuanceerdee hij zijn standpunt door te benadrukken hoe zorgvuldig hij met zijn
bronnenn was omgegaan, om Fruin maar zoveel mogelijk tegemoet te komen. Als
hijj misschien soms wat scherp was geweest, zo schreef hij, dan liet zich dat verklarenn uit de manier waarop katholieken soms behandeld werden, ook in deze
kwestie.1433 Hij sloot af met enkele vriendelijke woorden over "den uitstekenden
Leydschenn geschiedkenner (...) die waardig is genoemd te worden, naast mannen
alss Macaulay, Barante, Ranke en Cantu; mannen, die om verschillende hoedanigheden,, steeds een eerste plaats onder de historieschrijvers der XIX eeuw zullen innemen".. Binnenskamers pakte Fruin deze handreiking dankbaar aan. Nuyens
schreeff hij: "Het komt mij voor dat de discussie tusschen ons niet vruchteloos is
gebleven,, en dat een toenadering is voorbereid."144 Even verderop in de brief heettee het: "Uw toon ook in dit laatste opstel aangeslagen, maakt het voortzetten van
onzee openlijke samenspraak niet onaangenaam voor mij."
Fruinss scherpe kastijding van Nuyens' brochure had het gewenste resultaat opgeleverd.. Hij had Nuyens tot de orde geroepen en deze had zijn toon gematigd.
Dee door Fruin voorgestane conciliantie was gered. Dit bleek ook uit een schriftelijkee reactie die Nuyens hem deed toekomen. In deze brief sloeg ook Nuyens een
verzoenendee toon aan. Aan Fruin schreef hij: "Ik rekende het (...) dienstig dat
vuurtjee niet verder aantestoken; eigenlijk had ik er wel lust in: doch ik besef dat
mijnee roeping eene conciliante moet wezen."145
Ookk voor Nuyens stond er namelijk heel wat op het spel. De conciliantie was
niett alleen een wens van de liberalen. Het was ook in het belang van de katholiekenn dat zij aanvaard werden als te respecteren deelnemers aan het debat om de nationalee cultuur. Daarbij was het belangrijk dat Nuyens serieus werd genomen als
historicus.. Fruins verwijt van "verward, oppervlakkig, onkritisch" kon hij daarbij
niett gebruiken. Vandaar zijn gematigde taal in zijn tweede brochure en in de brievenn die hij Fruin schreef. Op Van Vlotens kritische bespreking in De Levensbode
gingg Nuyens ondertussen nauwelijks in. Hij citeerde er maar één zin uit, een zin
diee hij kon gebruiken om aan te geven dat andersdenkenden hem erkenden als een
serieuss onderzoeker. Van Vloten had namelijk geschreven dat Nuyens wederom

1422 Fruin, 'Een proeve van historische kritiek', 83. Over de centrale betekenis die Fruin in de wetenschap
toekendee aan het principe van 'woord en , wederwoord' zie bijvoorbeeld Tollebeek, De toga van Fruin, 27-33.
1433 Nuyens, Naschrift, 32. Tegenover Groen zou Nuyens in 1875 erkennen dat wat hij in 1868 had geschrevenn hij nu "juister en duidelijker, maar ook gematigder in toon [zou] zeggen". Brief van Nuyens aan Groen, 24
maartt 1875, afgedrukt in H . Goslinga en J.L. van Essen, Briefwisseling; vierde deel: 1866-1876 ('s-Gravenhage
1967)) 774 [vijfde deel van C. Gerretson en H . Goslinga (redactie), Groen van Prinsterer. Schriftelijke nalatenschap}. schap}.
1444 Zie brief van Fruin aan Nuyens, 30 maart 1869, afgedrukt in de Correspondentie van Robert Fruin, 186.
1455 Nuyens aan Fruin, 31 mei 1869; afgedrukt in: Janssen, W.J.F. Nuyens en zijn briefwisseling met Robert
Fruin,Fruin, 84.
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"mett prijzenswaardige nauwlettendheid in zijn geschiedonderzoek" te werk was
gegaan.1466 Fruin moest vervolgens wel verzoenend reageren. Zoals Nuyens erbij
wildee horen, kon ook Fruin zich niet veroorloven dat 2/5 van de Nederlandse bevolkingg zich buitengesloten voelde bij de Nederlandse natie. In een verhaal waarinn tolerantie en religieuze verscheidenheid voorop stonden, mochten de katholiekenn niet ontbreken.

'Eenee liberale fanfare'
Dee poging tot verzoening tussen de verschillende levensbeschouwelijke richtingenn kreeg een nieuw momentum op 1 april 1872, toen de verovering van de watergeuzenn van Den Briel, op 1 april 1572, herdacht werd. Met in het achterhoofd
dee heftige conflicten in 1868, deden de gematigd liberalen er alles aan om ook de
katholiekenn bij de viering te betrekken. Het moest een waar nationaal feest wordenn waarbij Den Briel herdacht werd als eerste grote succes in de nationale onafhankelijkheidsstrijd,, als hoeksteen en symbool van nationale vrijheid en onafhankelijkheid.. Nieuw was dat, in tegenstelling tot 1868, nu ook binnen het katholiekee kamp verzoenende woorden werden gesproken, waaronder door Nuyens.
O pp zich is het verrassend dat uitgerekend de watergeuzen tot symbool gemaakt
werdenn van nationale eendracht en saamhorigheid. De geuzen waren immers een
woestee bende ongeregelde piraten, plunderaars, die onder leiding van de als wreed
bekendd staande Lumey bepaald niet zachtzinnig te werk gingen. De katholieken
achttenn hen verantwoordelijk voor de wrede executie van de martelaren van Gorkum.. Maar ook de liberalen identificeerden zich niet graag met de geuzen en veroordeeldenn hun gruweldaden. Volgens Fruin maakten de "losbandige Watergeuzen"" zich schuldig "aan wreedheid en ontucht, en dat alles onder het deksel van vaderlandsliefdee en geloofsijver".147 Fruin maakte zijn opmerkingen niet toevallig
binnenn de context van zijn artikel over 'De Gorcumsche martelaren', een geschrift
waarinn hij, in 1865, de aandacht had gevraagd voor enkele prominente katholieke
slachtofferss van de geuzen. Thijm was er als de kippen bij om dit de liberalen onderr de neus te wrijven. Volgens hem verloochenden alle liberalen die nu 'Vivent les
gueux'' riepen daarmee hun eigenlijke voorzaten: de gematigde kooplieden uit de
tweedee helft van de zeventiende eeuw.148 De festiviteiten rondom Den Briel konden
dann ook alleen een succes worden als de verovering van Den Briel ontdaan werd
vann zijn gevaarlijke geuzenlading en gepresenteerd werd in algemene termen als
'dee oorsprong van de Nederlandse natie'. Pas dann kon niemand er aanstoot aan nemen.. Aldus geschiedde. Er verscheen een macht aan boekjes en brochures. Een

1466 W.J.R Nuyens, Naschrift op de ultramontaansche kritiek (Haarlem 1869, Kathohek-Nederlandsche
Brocburen-Vereenigingcburen-Vereeniging nr. VII) 12. Het citaat in Van Vloten, 'Ultramontaansche kritiek', 626.
1477 Robert Fuin, 'D e Gorcumsche martelaren', in: Verspreide geschriften, deel II ('s-Gravenhage 1900) 277335,, aldaar 280. Vergelijk J.C.A. de Meij, 'Het beeld van de Watergeuzen in de Nederlandse geschiedschrijving',, in: Tijdschrift voor geschiedenis 83 (1970) 358-377, aldaar 365.
1488 J.A. Alberdingk Thijm, Wat wil men u doen vieren, op 1 april? Een vraag aan de katholieken van Nederlandland (Amsterdam 1872) 4-5.
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goedd voorbeeld van een boekje waarin de nationaal verzoenende toon werd geprediktt is een schoolboekje van de hoofdonderwijzer in De Beemster H.C. van der
Heyde.. Van der Heyde had zijn boekje een toepasselijke titel meegegeven, die preciess aangaf, waar het hem om te doen was: Het morgenrood der vrijheid, of Den
BrielBriel in 1572. Hij presenteerde de verovering van Den Briel "niet als een op zich
zelff staand feit, maar als de eerste lichtflikkering in stikdonkeren nacht."149 In zijn
voorwoordd 'Aan mijn Ambtgenooten' sprak hij er zijn leedwezen over uit dat Den
Briell slachtoffer was geworden van "den partijstrijd onzer dagen". Hij wilde daaromm zijn verhaal zoveel mogelijk uit de sfeer van de onenigheid halen door elke verwijzingg naar de partijstrijd uit zijn boekje te weren, om de scholieren maar niet op
eenn dwaalspoor te zetten. Immers, zo schreef hij: "Onze kinderen toch moeten
zooo laat mogelijk bekend gemaakt worden met de partijtwisten, die ons tegen elkanderr in 't harnas jagen." I5C Van der Heyde bepaalde zich tot de nationale betekeniss van 1572, zijn doel was "De hooge beteekenis van de inneming van den Briel
voorr de jeugd in een helder licht te plaatsen; aan te wijzen, hoe daardoor de eerste
steenn werd gelegd voor ons staatsgebouw" zich daarbij "met hart en ziel mij scharendee aan de zijde van hen, die de bewuste gebeurtenis als een nationale zegepraal
aanmerken". .
Alless stond dus in het teken van de nationale conciliantie. De festiviteiten waren
opp een zelfde manier opgezet als de Heiligerlee-herdenking in 1868.151 Ook nu was
err een plaatselijk comité, ditmaal uiteraard in Den Briel, dat het voortouw nam. En
ookk nu was er een nationale hoofdcommissie met vele plaatselijke subcommissies.
Dee plaatselijke commissie in Den Briel was al opgericht in december 1870. In het
comitéé zaten zelfs twee katholieken, waaronder de plaatselijke pastoor, pastoor
J.W.. van Saagsveldt (later zou hij zich op aandrang van de bisschop uit het comité
terugtrekken).. Eén van de plannetjes van het comité was om een standbeeld op te
richten,, waarvoor de directeur van de Haagse tekenacademie J.Ph. Koelman gevraagdd werd een ontwerp te maken. Het werd een waternimf, die met de ene hand
naarr de zee wees en in de andere hand "de prinsenvlag fier omhoog hield". Later
zouu het initiatief van de Brielse commissie worden samengevoegd met dat van een
Utrechtss gezelschap, dat gepleit had voor de stichting van een verzorgingshuis
voorr oude zeelieden. De koning zou aan dit idee zijn goedkeuring hechten.
Dee nationalisering van de Nederlandse geschiedenis kreeg extra gewicht door
dezee in verband te brengen met dat andere nieuwe en machtige eenheidssymbool:
hethet koningshuis. Uit Hofdijks verslag van de viering blijkt dat alle aandacht tijdenss de Brielse viering zich concentreerde op Willem III.'52 Het hoogtepunt van
1499 H . C . van der Heyde, Het morgenrood der vrijheid, of Den Briel in 1572. Feestgescbenk tevens dienstig
alsals leesboek voor de volksscbool (Purmerend 1872) iii. Dezelfde uitgever, J. Schuitemaker, gaf tevens een dramatischee bewerking uit van de gebeurtenissen van 1572: / April 1572, Historisch Dramatisch Tooneelspel, in
viervier bedrijven.
1500 Van der Heyde, Het morgenrood der vrijheid, iii.
1511 Over de voorbereiding van de festiviteiten zie, samenvattend: Frans Groot, 'De strijd rond Alva's bril.
Papenn en geuzen bij de herdenking van de inname van Den Briel, 1572-1872', in: BMGN 110 (1995) 161-181,
aldaarr met name 164-169.
1522 WJ. Hofdijk, Brielles gedenkdag opNeêrlands derde Jubilee (Brielle 1873). Het boekje beslaat liefst 188 bladzijden,, waarin de voorbereiding, het feest zelf en het nafeest met de optocht in extenso beschreven wordt. Het sluit
aff met een overzicht van de comités, inclusief alle namen van de mensen die in deze comité's zitting hadden.
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dee bijeenkomst was de plechtige onthulling door hem van de gedenksteen. Hoe
nationaall de bijeenkomst was, bleek ook uit de aanwezigheid van een belangrijk
deell van het kabinet. Enkele ministers hadden daarbij heel toepasselijk hun opwachtingg gemaakt met het marineschip 'Heyligerlee', een verwijzing naar het enkelee jaren daarvoor gevierde nationale herdenkingsfeest.
Allee feestvierders schaarden zich zo rondom de troon van Oranje.
Ookk de rol van de Oranjes in de geschiedenis werd op de voorgrond geplaatst.
Willemm van Oranje, Lodewijk en Jan van Nassau, en anderen, werden zo gemaakt
tott de founding fathers van de Nederlandse natie. Zoals bijvoorbeeld in de bundel
InIn Memoriam, Tafereelen uit Hollands tachtigjarigen strijd (Haarlem 1873), een
bundell die, in de woorden van Nuyens "de vrucht van de geestdrift in 1872 meer
off minder kunstmatig opgewekt voor de heroën van 1572."153 De bundel, waaraan
ookk Robert Fruin had meegewerkt, had een hoog Oranje gehalte. Er stonden
maarr liefst twee artikelen over Willem van Oranje in en ook nog een stuk over Lodewijkk van Nassau in de jaren 1565 en 1566.1M
Inn Den Briel was tijdens het 'nafeest' het hoogtepunt een feestelijke historische
optocht,, omluisterd door veel verlichting en vuurwerk. De optocht is één van de
methodenn die gebruikt werd als instrument van identiteitspolitiek.155 Hij vertegenwoordigdee een "handelend element" waar het volk zich mee kon identificeren.. Zoals Hofdijk het formuleerde: de "eenvoudige optocht" vertegenwoordigt
hett "levensgrote drama (...) dat den nuchteren zin des volks met gezonden koordenn aantrekt" meer nog "dan een opera van Offenbach den bedorven smaak van
menigenn zoogenaamden beschaafde".156 De stoet in Den Briel had vooral een allegorischh karakter, de eerste praalwagen, die gemend werd door de Nederlandse
maagd,, bevatte bijvoorbeeld "twee uitmuntend geschilderde leeuwen" en de
borstbeeldenn van de koning en de koningin. Verder was er vooral veel "levendig
vlaggengewemeP'.1577 De nationale symboliek kon zo niemand ontgaan.
Hett historisch element vormde verder de hoofdmoot in een optocht die op 1
aprill gehouden werd in de binnenstad van Haarlem. In deze stoet liepen alle grotee historische figuren uit de Nederlandse Opstand mee, zoals bekende edellieden

1533 W.J.F. Nuyens, 'De politieke en kerkelijke partijen in de zeven provinciën in het begin der XVII eeuw en
hett rechtsgeding van Hugo de Groot', in; Onze Wachter (1874) deel 1, 4-41, aldaar 6.
1544 In Memoriam. Tafereelen uit Hollands tachtigjartgen strijd {Haarlem 1873). A. Pierson schreef over
'Prinss Willems dood', R. Fruin over 'Prins Willem in onderhandeling met den vijand over vrede, 1572-1576'.
Alss vooruitblik naar Leidens Ontzet was een stuk van Motley opgenomen.
1555 Over historische optochten, nationale mythen en nationaal zelfbewustzijn zie: Tom Verschaffel, 'Het
verledenn tot weinig herleid. De historische optocht als vorm van de romantische verbeelding', in: Jo Tollebeek
e.a.. (redactie), Romantiek en historische cultuur (Groningen 1996) 297-320. De Vlaming Verschaffel concentreertt zijn verhaal op België. In het voorbijgaan zegt hij dat optochten in Nederland "in grote mate het initiatieff [waren] van universiteitsstudenten" en daarom meer het karakter van maskerades hadden. Deze opmerkingg doet de feitelijke situatie geen recht. O o k in Nederland werden namelijk met enige regelmaat 'nationale'
historischee optochten georganiseerd. De nationale herdenkingsdagen over de Opstand vormden daarvoor een
natuurlijkk decor. Meer specifiek over middeleeuwse optochten zie: T. Verschaffel, 'Aanschouwelijke Middeleeuwen.. Historische optochten en vaderlandse drama's in het negentiende-eeuwse België', in: Theoretische geschiedenisschiedenis 26 (1999) 129-148. Meer in het algemeen over historische optochten zie: Wolfgang Hartmann, Der
historischehistorische Festzug. Seine Entstehung und Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert (München 1976).
1566 Hofdijk, Bnelles gedenkdag, 107.
1577 Hofdijk, Bnelles gedenkdag, 111.
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alss Marnix en Brederode en de in Brussel onthoofde Egmond en Hoorne. Ook het
roemrijkee Huis van Oranje-Nassau was goed vertegenwoordigd. Niet alleen Willemlem van Oranje reed mee, ook Jan van Nassau, Lodewijk van Nassau, Hendrik
vann Nassau, Adolf van Nassau en Willem Lodewijk van Nassau maakten hun opwachting.. De personages werden gespeeld door hedendaagse notabelen en edelen
omm zo de maatschappelijke hiërarchie, zoals die in het negentiende-eeuwse
Nederlandd functioneerde, sterk te accentueren. Het was een mooi staaltje van
identificatie.. Terwijl toch de verovering van Den Briel herdacht werd, ontbrak opmerkelijkk genoeg geuzenleider Lumey in de optocht. Willem Bloys van Treslong
wass er weer wel bij, alsmede een anonieme afdeling watergeuzen. Verder liepen
nogg een aantal Haarlemse figuren uit de geschiedenis van de Nederlandse Opstandd mee, zoals de zestiende-eeuwse bevelhebber van Haarlem Ripperda en de
bevelhebberr van de toenmalige Haarlemse schutterij Johan van Duyvenvoorde.158
Dee historische optocht in Haarlem is een prachtig voorbeeld van representatie
vann het verleden, waarbij in een proces van toeëigening bepaalde historische elementenn geaccentueerd worden waar andere worden weggelaten. De bedoeling
wass om een bepaald beeld van de Opstand te geven, dat acceptabel was voor de negentiende-eeuwsee burgerlijke notabelen, die op zoek waren naar een nieuw soort
'civill religion'. Daarbij was bewust gekozen om het element van de revolutionairee geuzen zoveel mogelijk naar de achtergrond te drukken en de zestiende-eeuwsee Grote Heren zoveel mogelijk op de voorgrond te plaatsen. Het maakte daarbij
niett uit dat ook figuren werden herdacht die met Den Briel niets te maken hadden
enn in 1572 al overleden waren. Het ging erom om de grote figuren uit de hele
Nederlandsee Opstand te herdenken, figuren waarmee de negentiende-eeuwse regentenklassee zich het best kon identificeren. Omdat de optocht zich in Haarlem
voltrokk waren ook de toenmalige stedelijke machthebbers vertegenwoordigd, gespeeldd door hun hedendaagse negentiende-eeuwse opvolgers om zo de hedendaagsee maatschappelijke orde te sanctioneren. De symboliek daarvan kon niemandd ontgaan.
Omm de herdenking van Den Briel acceptabel te doen zijn voor de negentiendeeeuwsee burgerij moest dus de geuzenherdenking ontdaan worden van zijn werkelijkee historische inhoud. Volgens Hofdijk waren de organisatoren prima geslaagd
omm tot de "pittige kern" van Den Briel door te dringen. Daarmee bedoelde hij dat
dee herdenking zo 'algemeen' was geworden, dat niemand er meer aanstoot aan
hoefdee nemen. Door het revolutionaire element van Den Briel zoveel mogelijk
terugg te dringen en te bagatelliseren werd de weg geopend naar een hernieuwd
bondgenootschapp tussen Nederland en Oranje:
"Hett geuzen-element, doorgekleïnsd, van zijn schuim gereinigd, van zijn droesem ontdaan,, heeft zich weder geldend gemaakt in zijn pittige kern, in zijn overwinnende kracht.
Opp dit Brielsche feestterrein is niet maar slechts een gewijd altaar - is een arke des verbondss verrezen: de Genius des Huizes van Oranje en de Genius des volks van Nederland

1588 Voor het programma in Haarlem, inclusief een routebeschrijving zie: Programma van den feestelijke»
optogt,optogt, te houden op Maandag I april 1872, ten 1 ure. Ter viering van ons 300 jarig onafhankelijk
volksbestaan.
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hebbenn elkander daar vast in de oogen gezien, fier en flink, ferm en krachtig, zooals het
datt Huis en dat volk van nature eigen is - en zy hebben elkander vurig omarmd, en toen
gezworen:: 'Nogmaals innige broederschap'. ",5'y
Niett iedereen was blij met een dergelijke nationalisering van de herdenkingsfeesten.. Johannes van Vloten bijvoorbeeld bleef vasthouden aan zijn radicaal-democratischee interpretatie van de opstand, waarbij hij een belangrijke rol voor de
geuzenn zag weggelegd. Zijn opvatting over 1572 legde hij vast in een b r o c h u r e
voorr de Maatschappij tot N u t van 't Algemeen. Van Vloten zette zich fel af tegen
dee tendentie o m de rol van de geuzen in de Nederlandse O p s t a n d te bagatelliseren.. Hij stelde dat zonder dat "canaille" de O p s t a n d nooit gelukt was. 160 Daarbij
eigendee hij zich de zestiende-eeuwse geuzen toe als de voorzaten van zijn negentiende-eeuwsee mondige burgers. H e t k w a m treffend naar voren in de titel die hij
meegaff aan de feestrede die hij hield bij verschillende gelegenheden r o n d o m de
Brielsee viering: De mondige mensch als Nederlandsch staatsburger.iM Volgens Van
Vlotenn hadden de geuzen in D e n Briel gestreden voor "de vrije volksbegrippen",
zijj hadden het "vrije volksbestaan" op de Spaanse landsheer veroverd. D e n Briel
wass het "onvergetelijke tijdstip, w a a r o p zich het Nederlandsche volk met vasten
voett zelfstandig begon te vesten, en de wakkere geuzenvlag van Brielle's toren,
denn Spaanschen geweldenaar en zijnen dienstknechten, Neêrlands mondigheid
aann - en alle afhankelijkheid op - zei. Sedert dien dag, bleef het, eerst worstelend
enn kampend, toen zegevierend en onverwinbaar, zijn zelfbestaan handhaven." 1 6 2
Maarr verschillende interpretaties van het verleden mochten er niet toe leiden dat
18722 niet als nationaal feest herdacht zou mogen w o r d e n . O o k Van Vloten was
vann mening dat de katholieken gerust aan het feest konden meedoen.
O mm de katholieken zoveel mogelijk tegemoet te k o m e n waren verschillende
protestantee brochureschrijvers best bereid o m toe te geven dat de O p s t a n d aanvankelijkk o o k enkele vervelende gevolgen had gehad voor de katholieken. Vele gematigdee protestanten erkenden het met zoveel w o o r d e n in hun brochures. Zoals
bijvoorbeeldd de bekende theoloog en historicus G.D.J. Schotel, die genereus t o e gaff dat 1572 aanvankelijk slecht voor de katholieken had uitgepakt, 1572 dagtekendee immers de ondergang van de katholieke partij. Maar die dagen waren nu
voorbij.. In 1872 diende de saamhorigheid v o o r o p te staan. Schotel:
"Godd zij geloofd, die dagen [van katholieke onderdrukking] zijn voorbij, het juk dat de
Protestantt den Roomsche oplegde is van de schouders genomen. Beide deelen in dezelfde
voorregten,, door het zwaard der Watergeuzen verworven. Ook de Roomsche kan en mag
duss op den feestdag van Neêrlands verlossing jubelen, want toen werd de hoeksteen tot
diee vrijheid, die ook hij thans geniet, gelegd."163

1599 Hofdijk, Brielies gedenkdag, 100.
1600 J. van Vloten, De Briehche jubeldag (Maatschappij: tot nut van 't Algemeen no. 62, februari 1872), aldaar
mett name 2-3.
1611 J. van Vloten, De mondige mensch als Nederlandsch staatsburger: mijne feestrede ter Briehche jubelvteringring (Schiedam 1872).
1622 Van Vloten, De mondige mensch als Nederlandsch staatsburger, 27.
1633 G.D.J. Schotel, Hoe vierden onze vaderen in 1772 de gedenkdagen van Neêrlands verlossing van de
SpaanscheSpaansche tirannie? (Wageningen 1 872) 7.
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Mett gematigde taal wilde men de katholieken zoveel mogelijk tegemoet komen.
Hett streven naar conciliantie bleek ook uit de uitnodiging die de Bovenkerkse
pastoorr J.W. Brouwers mocht ontvangen. We hebben hierboven gezien, hoe
Brouwerss in 1868 de lont in het kruidvat had gestoken van de herdenking van
1868.. Iets dergelijks wilde men nu trachten te voorkomen. In een brochure verteldee Brouwers dat hij was uitgenodigd om in Amsterdam een vergadering bij te wonenn "voor alle konstitutioneele Nederlanders" om de feestviering van 1 april
onderlingg te bediscussiëren. De voordracht die hij op de vergadering hield gaf hij
nuu in druk uit.
Brouwerss toonde zich in zijn brochure buitengewoon ingenomen met de uitnodiging.. Hij zag ook met veel genoegen dat vele protestantse landgenoten er alles
aann deden om het feest ook voor katholieken aanvaardbaar te maken. Toch moest
hij,, zo schreef hij, de uitgestoken hand afwijzen. Hij zag het namelijk nog niet gebeurenn dat de katholieken nu een geuzenpenning gingen dragen of meezingen met
dee voor katholieken toch zo kwetsende geuzenliederen. Juist in die tijd verschenenn enkele bundelingen van oude zestiende-eeuwse geuzenliederen, onder andere
doorr Van Vloten en door de bekende J.R Heije. Brouwers zag wel dat de gematigdenn er alles aan deden om voor katholieken de scherpe kantjes weg te vijlen. Maar
hijj kon er niet om heen: "welke doekjes men er ook omwinde" met 1 april werden
nuu eenmaal de watergeuzen herdacht.164 Brouwers ging zelfs zo ver om te beweren
datt "zelfs als zou de godsdienstkwestie tot op den grond toe verwijderd worden"
hijj nog niet mee zou kunnen vieren.163 De katholieken waren voor het wettig koninklijkk gezag, in de zestiende zowel als in de negentiende eeuw, een republikeinsee revolutie zoals Den Briel konden de katholieken nooit meevieren. Brouwers
wildee er kort over zijn. Met 1 april 1572 werd een partijfeest gevierd, waarin liberale,, republikeinse of streng calvinistische beginselen op de voorgrond stonden.
Hett was een partijfeest net zoals de katholieken zojuist hun Piusfeesten hadden
gevierd.. Van dergelijke partijfeesten moet je, zo was zijn stelling, geen nationale
feestenn willen maken.
All snel nadat zij van de plannen hoorden, lieten ook Alberdingk Thijm en Nuyenss via ingezonden brieven aan De Tijd hun afkeuring blijken. Thijm was luid en
duidelijkk als altijd. In een brochure stelde hij dat de vrijheid en gelijkheid van de
Nederlanderss niet van 1572 dateerde, maar in tegendeel pas van het laatste der
achttiendee eeuw. Het was een 'misverstand* om te denken dat de katholieken nu
well konden meevieren, zo liet hij weten.,M Het patroon van 1868 leek zich te herhalen.. Samen met enkele andere katholieken liet Thijm op de persen van zijn uitgeverijj een vouwblad drukken, waarin hij het allemaal nog eens samenvatte. Het
vouwbladd was ondertekend door "Eenige rustig toeziende burgers". Net als in de
brochuree die Brouwers had doen uitgaan werd geconstateerd dat 1 april niet anderss dan een partijfeest was. De poging om de tegenstellingen te verdoezelen werd

1644
1655
1666
damm

J.W. Brouwers, Konstitutioneele Nederlandsche wedstrijd: 1 april {Utrecht 1872) 15.
Brouwers, Konstitutioneele Nederlandsche wedstrijd, 17.
J.A. Alberdingk Thijm, Een misverstand, uit den iveg geruimd. De gedenkdag van 1 aprd 1572 (Amster1872).
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aann de kaak gesteld d o o r een retorische vraag: Als 1572 werkelijk zo belangrijk
wass geweest voor de Nederlandse onafhankelijkheid, w a a r o m dan geen standbeeldd voor Lumey, de belangrijkste aanvoerder van de geuzen?"' 7
Zoalss Thijm biograaf Michel van der Plas het heeft geformuleerd: " H e t jaar 1872
t o o n d ee Thijm, met zijn onwankelbare principes, op zijn eigenzinnigst en zijn
koppigst." 168 8
Tochh waren er o o k katholieken die er anders over dachten. Van hen was het
N o o r d - H o l l a n d s ee lid der gedeputeerde staten F.Th. Westerwoudt (1831-1914)
misschienn de belangrijkste. Westerwoudt, die advocaat was in Amsterdam, stond
bekendd als een liberaal gezind politicus, die voor zichzelf graag een matigende rol
zagg weggelegd. Hij was, zoals G r o e n van Prinsterer het ooit formuleerde, "een
hoogstt achtenswaardig katholiek, v r o o m en billijk, zonder Ultramontaansch te
zijn". 1699 Een zelfde rol speelde hij in de discussie r o n d o m D e n Briel. Hij kwam met
eenn brochure waarin hij schreef geen bezwaar te hebben tegen een nationale viering.. H e t lag er maar aan wat men wilde herdenken. Natuurlijk wist Westerwoudt,
zoo schreef hij, dat iedere levensbeschouwelijke richting zijn eigen interpretatie van
hett verleden had. Als men de vervolging van de katholieken of de zegepraal van het
protestantismee wilde vieren, zouden de katholieken niet meedoen. Maar men wildee de staatkundige vrijheid gedenken die te danken was aan de O p s t a n d tegen
Spanjee en waarvan D e n Briel de eerste stap was. Een dergelijk nationaal feest wildee hij best meevieren, van harte zelfs. " D a n kan ik niet alleen als Nederlander, maar
o o kk als katholiek N e d e r l a n d e r in de feestvreugde deelen." 172 D e gematigd-liberaalprotestantsee benadering had dus, in ieder geval wat hem betreft, succes gehad.
Westerwoudtt schreef dat hij met zijn brochure niemand had willen kwetsen.
Tochh moet de b r o c h u r e Thijm als een steen op de maag hebben gelegen. Westerw o u d t ss brochure bevatte namelijk ook een directe aanval o p Thijm, een niet mis
tee verstane terechtwijzing, die d o o r iedereen ook z o werd opgevat. Westerwoudt
hekeldee namelijk het feit dat de katholieken de nationale viering tot geschilpunt
haddenn gemaakt. Hij ergerde zich daarbij vooral aan het feit dat Thijm d o o r l o pendd de indruk wekte namens alle katholieken te spreken. Hij had het overal over
wij,, terwijl hij in werkelijkheid slechts een particuliere mening verkondigde.
"Hett zij daarom in het voorbijgaan gezegd: laat nooit een' leek zich vermeten namens zijn
geloofsgenootenn te spreken, want hij is daartoe niet gemachtigd, noch door de kerk, noch
doorr hare ledematen, die hunne vrijheid te zeer op prijs stellen om zulk eene aanranding
daarvann te gedoogen."171

1677 Eenige rustig toeziende burgers, Een nationaal feest! (Amsterdam 25 maart 1872).
1688 Michel van der Plas, Vader Thijm. Biografie van een koopman schrijver (Baarn 1995). Over Den Briel:
411-418,citaatt o p 4 1 5 .
1699 Brief Groen van Prinsterer aan H.J. Koenen zoals geciteerd in H . van Fclius &C H.J. Metselaars, Noordhollandsehollandse statenleden 1840-1919 (Den Haagz.j. [1994]) 45-47. Over Westerwoudts prosopografische gegevens
ziee 258.
1700 F.Th. Westerwoudt, Een woord aan mijne geloofsgenooten over een nationaal feest ter herinnering aan
dede laatste drie-honderd jaren (Amsterdam z.j. [1872]) 9.
1711 Westerwoudt, Een noord aan mijne geloofsgenooten, 7.
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Verklaringg van den optocht:
l.. Griic|i van Zwarte Internationalen. 2. De heoren Albcrdingk Thijm en Nuyeus. 3. De lieer Sol
melpenninckk , dragende de Kikenkroon van Dr. Nuyeus. 4, Allegorische wagon, voorstellende N'cêrl;
Volksgclukk onder de regerring van den Spannscheu koning. (Op den wagen ziet men de attributen van vr
geluk:: pijnbank, galg, schavot en brandstapel). De paarden worden gemend door Iz. .1. Lion, apostel
protmtotarius.. 't. Alva en de Vargas, u. Monniken. 7. Ilalthasnr Gerarclts, gedragendoor vier redaetei
vann (l<- Tijd, H. (irnep van Zwarte Internationalen.
Afb.Afb. 11 Contra-Optocht
der zwarte internationale,
op 1 april 1872. Spotprent
spiegel.. Uit: Jaarboek der Maatschappij der Nederlandse letterkunde 1988-1989.

in Uilen-

Thijmm was diep getroffen. Hij zette zich aan het schrijven van een brochure waarinn hij nogmaals zijn opvattingen uiteenzette. Pas in de laatste pagina's daarvan
noemdee hij Westerwoudts brochure met naam en toenaam omdat er "nogal wat
zakenn in [staan], die beschuldigingen tegen mij schijnen te behelzen".172 Thijm betoogdee omstandig dat hij slechts zijn particuliere overtuiging had uitgesproken
overr hoe hij vond dat de katholieken moesten handelen.
Hett was allemaal nogal pijnlijk. Nuyens nam Thijm in bescherming. Deze had
tochh slechts, volgens Nuyens, "onbewimpeld" gezegd wat hij meende. Hij noemdee Westerwoudts gesteggel over dat ik en wij "eene beleediging in het gezicht van
hen,, die in de hoofdzaak, uwe broeders naar den geest zijn". Tegelijk liet Nuyens
echterr weten het (inmiddels) inhoudelijk "in hoofdzaak" met Westerwoudt eens
tee zijn.173 Voor velen leek het een verrassende verandering van opinie van de als be-

1722 J.A. Alberdingk Thijm, Wat wil men u doen vieren op 1 april? Een vraag aan de katholieken van Nederlandland (Amsterdam 1872) 11.
1733 W.J.F. Nuyens, Iets over het feest van den eersten april m het jaar des heeren 1872 (Haarlem 1872), citatenn op 19 en 18.
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ginselvastt bekend staande Nuyens. Nuyens liet hier echter zijn Nederlands-nationalee gevoel spreken. Met zijn liberaal-katholieke gemoed zocht hij naar een gematigdee middenkoers, waarbij hij zijn katholicisme trachtte te combineren met
eenn vaderlands gevoel.
Inn de geschiedschrijving over de Den Briel herdenking is het bon ton geworden
omm Thijm voor te stellen als, in de woorden van A.E.M. Janssen, "de meest principiëlee anti-revolutionair van zijn tijd."174 Andere katholieken, waaronder met
namee Nuyens, zouden immers, in tweede instantie, gematigder standpunten innemen.. Nog weer anderen, zoals Schaepman, lieten zelfs helemaal niets van zich horen.. In een artikel over de Den Briel herdenking heeft Frans Groot de katholieke
leiderss gebrek aan leiderschap verweten, waardoor de zaak volledig uit de hand
liepp met als gevolg relletjes in verschillende dorpen en steden. Als de bisschoppen
enn de belangrijkste katholieke woordvoerders maar één lijn hadden getrokken, en
dezee eensgezind hadden uitgedragen, dan had het gewone volk wel gevolgd, en
wass het nooit zo uit de hand gelopen. Groot schrijft letterlijk dat de vooraanstaandee katholieken in "verwarring" waren en "weinig leiding (...) aan hun
achterbann gaven".175
Wass dit werkelijk zo? Terugblikkend in 1896 dacht Herman Schaepman daar in
iederr geval anders over.176 Volgens hem was er wel degelijk sprake van een gecoördineerdee actie. O m maar zo weinig mogelijk aanleiding te geven was afgesproken
datt de katholieken geen aanmerking zouden maken op de viering en zelfs mochtenn meevlaggen. Schaepman: "De hoogere geestelijkheid gaf toen te verstaan - en
dee katholieke pers volgde dien wenk - dat in het uitsteken der vlaggen geen symboliekee goedkeuring lag van hetgeen voor driehonderd jaar in Den Briel was geschied."" Om relletjes te voorkomen was door hogerhand besloten tot "niets zeggenn en niet meedoen".177 De 'godsdienstvrede' moest bewaard blijven. De enige
diee dit gesloten front doorbrak, was Alberdingk Thijm. Dit was precies de reden
waaromm Schaepman geërgerd reageerde toen in 1896 enkele brieven van Thijm in
boekvormm gepubliceerd werden door zijn dochter Catharina. Uit één van die brievenn bleek dat Thijm zich in 1872 in de steek gelaten voelde: "a me voir lachement
abandonnéabandonné door mijne vrienden".178 Schaepman ergerde zich aan deze interpretatiee van de april-schermutselingen. Hij zag het veeleer omgekeerd. Alberdingk
Thijmm had het gewaagd de stilte te doorbreken door goede sier te maken met zijn

1744 A.E.M. Janssen, 'Thijm en Nuyens: over een estetisch en moreel beproefde vriendschap', in: P.A.M.
Geurtss e.a. (redactie), ƒ. A Alberdingk Thijm. Erflater van de negentiende eeuw (Baarn 1992) 232-263, aldaar
254. .
1755 Groot, 'De strijd rond Alva's bril', 171.
1766 H.J.A.M. Schaepman, 'Brieven van Alberdingk Thijm', in: H J . A . M . Schaepman, Menseben en boeken.
VerspreideVerspreide opstellen (Utrecht 1896) eerste reeks, tweede druk, 75-93, aldaar 90-91. Meer in het algemeen over
Schaepman,, Thijm, Nuyens en de festiviteiten rondom Den Briel zie: Jul. Persyn, 'Ter herinnering aan de
Brielle-feesten',, in: Jul. Persyn, Dr. Schaepman (Utrecht/Amsterdam/Antwerpen 1916) deel 2, 330-338. Persynn proeft overigens onvoldoende de anti-Thijm lading die in Schaepmans herinnering van 1896 ligt opgesloten. .
1777 Schaepman, 'Brieven van Alberdingk Thijm', 90.
1788 Catharina Alberdingk Thijm, Jos.Alb. Alberdingk Thijm in zijne brieven geschetst als christen mensch
kunstenaarkunstenaar (Amsterdam 1896). De brief, die overigens geschreven was aan Van Lennep, staat afgedrukt op
221-224. .
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principieell zuivere standpunt. I n werkelijkheid gooide hij alleen maar olie o p het
vuur,, volgens Schaepman. Schaepman:
"Voorr de verantwoordelijke leiders was het plicht te zorgen dat aan de katholieken in den
landee geen uitdagende houding kon worden ten laste gelegd. Het was geen aangename
plicht,, geen plicht, die hun lof of eere zou brengen. De fierheid, de kloekheid, de moed
warenn openbaarlijk bij Alberdingk Thijm. Maar hoog als ik zijn houding bewonderde en
nogg bewonder, van een lachement opgeven was hier te minder sprake, omdat men hem
niett had uitgezonden."179
Mogelijkk was Schaepman iets te optimistisch over de invloed die de katholieke leidingg toen al o p haar achterban had. We zijn nog ver verwijderd van het latere pacificatiemodel,, waarin de leiders de dienst uitmaakten en er voor de rest slechts
sprakee was van makke schapen. In 1872 lag dit allemaal nog wat ingewikkelder, er
wass nog geen katholieke zuil, die gestut werd d o o r een netwerk van organisaties.
D a tt Schaepman zich enorm geërgerd had aan de h o o g m o e d van Thijm liet overigenss onverlet dat hij het inhoudelijk volstrekt eens was met diens stellingname.
Inn tegenstelling tot wat zijn toch anti-Thijm getoonzet stuk uit 1896 suggereerde,
hadd Schaepman in 1872 wel degelijk partij gekozen voor Thijms interpretatie van
D e nn Briel. Schaepman was dan o o k helemaal niet blij geweest met de b r o c h u r e die
Westerwoudtt het licht had doen zien. Aan N u y e n s schreef hij: "Ik haat die halfslachtige,, half-blaffend e, half-huilende wezens". 180 In dezelfde brief schreef hij dat
hijj Westerwoudt "zeer gaarne (...) eens is in de grond [wilde] boren", en dan natuurlijkk in h u n beider tijdschrift De Wachter. Schaepmans rol zou ditmaal tot achterr de schermen beperkt blijven, maar d a a r o m niet minder actief van karakter zijn.
Toenn N u y e n s met een aan dat van Westerwoudt vergelijkbaar standpunt in de
openbaarheidd wilde treden, deed Schaepman er bijvoorbeeld alles aan o m het stuk
buitenn de k o l o m m e n van De Wachter te houden. Tegenover N u y e n s was zijn belangrijkstee argument dat als één van beide redacteuren met een dergelijk standp u n tt naar buiten z o u treden, licht de indruk zou kunnen ontstaan dat het hier de
stellingnamee van De Wachter z o u lijken.181 Hij zou alleen met publicatie instemmenn als hij er een n o o t bij mocht zetten dat het hier een particuliere mening van
N u y e n ss betrof en geenszins het standpunt van de redactie vertegenwoordigde.
Inn een brief aan N u y e n s vatte hij samen wat hij precies tegen had op plaatsing in
DeDe Wachter.
"Dee driemaal herhaalde lezing van Uw artikel heeft mij niet in het minst van de houdbaarheidd en degelijkheid Uwer stellingen overtuigd. Zoó wordt de orthodox-calvinistischee historie-beschouwing niet afgebroken; zoo wordt de katholieke beschouwing, de eenigg ware en rechtvaardige niet versterkt.
Dezee is mijn meening: wij zwijgen tot na het feest. Willen sommigen vlaggen - goed, het
gaatt mij niet aan; maar wij, de katholieke pers, transigeren niet. Daarin ligt onze kracht.
WiltWilt Gij het artikel in 'de Wachter' plaatsen - ik kan 't U niet beletten, maar ik zal mij
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Schaepman, 'Brieven van Alberdingk Thijm', 91.
Schaepman aan Nuyens, 12 februari 1872. Archief Nuyens, doos 411; Q 2-13.
Brieven van Schaepman aan Nuyens, 21 en 29 februari 1872.
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dee vrijheid geven te zeggen, dat ik Uwe meening niet deel. Men zal niet kunnen zeggen,
datt 'de Wachter' conciliant was. Ik wilde dat Gij gelijk hadt, maar ik kan 't niet inzien."1fi2
Aann Thijm schreef Schaepman:
"Hoee komt het toch, dat Nuyens zoo verhit is op de rol van middenman?... Zijn knoeisel
iss ongekleed, zonder handschoen, met vuile boorden. Westerwoudt draagt ten minste al
knoeiendee zijn witte das: zichzelf. (...) Dit echter staat vast. Nuyens krijgt zijn stuk niet in
dede Wachter, of ik voeg er een noot bij, die den menschen zal zeggen, dat het stuk geheel
persoonlijkk is."183
N u y e n s '' artikel zou toch verschijnen, maar dan als zelfstandige brochure, o n d e r
dee titel Iets over het feest van den eersten april in het jaar des heeren 1872. N i e t bij
zijnn vaste uitgever Van Langenhuysen maar voor de gelegenheid bij de uitgevers
vann De Wachter, A.B. van den Heuvel en de Wed. J.R. van Rossum.
N u y e n ss schreef in zijn brochure dat hij zijn standpunt pas na lang en rijp beraad
bereiktt had. In zijn eerste interventie, zijn ingezonden brief in De Tijd die dateerdee van 14 december 1871, had hij nota bene de katholieke toon gezet d o o r o m standigg te betogen dat de katholieken niet k o n d e n meevieren omdat het bij D e n
Briell ging o m een revolutie tegen het wettige gezag die in haar gevolgen bij de katholiekenn "te veele droevige herinneringen" had achtergelaten. 184 Deze verklaring
hadd hij vervolgens weer ingetrokken in een ingezonden brief aan het Algemeen
van 5 februari 1872, waarin hij sprak over stemmen "van ware geHandelsbladHandelsblad
matigdheidd en vredesgezindheid" w a a r d o o r de katholieken zich zeer tegemoet gek o m e nn voelden. N u y e n s betuigde nu zijn adhesie aan het plan o m in D e n Briel een
tehuiss voor oude zeelieden te stichten. Zijn belangrijkste reden om het initiatief te
ondersteunenn was dat de koning zijn naam aan dit plan had willen verbinden.
Daarmee,, vond N u y e n s , " m o e t het karakter van eene partijzaak wegvallen".
"Geeftt men aan den 1 April 1872 (let wel op: ik noem uitdrukkelijk 1872) de beteekenis
datt wij, Nederlanders, allen onze vrijheid en onafhankelijkheid beminnen en willen verdedigen,, tegen wien ook; dat wij ons allen willen scharen om een geëerbiedigd nationaal
vorstenhuis,, dan kunnen, mijns inziens, alle Nederlanders eendrachtelijk samenwerken." 1 " "
H e tt viel niet mee o m een dergelijk standpunt te verdedigen. Terwijl N u y e n s in een
spotprentt in het liberaalgezinde tijdschrift Uilenspiegel wan 3 februari 1872 nog
werdd geportretteerd als één van de v o o r m a n n e n van 'contra-optocht der zwarte
internationalen',, zij aan zij met Thijm, verscheen enkele weken later in datzelfde
tijdschriftt een spotprent w a a r o p N u y e n s is afgebeeld in een enigszins ongemakkelijkk zittend watergeuzenkostuum.""' Alleen de immer consequente Thijm tekent
opp deze prent bezwaar aan tegen de vertoning.

1822 Schaepman aan Nuyens, 29 februari 1872.
1833 Schaepman aan Alberdingk Thijm, 1 maart 1872. Geciteerd in: Persyn, Dr. Schaepman, deel 2, 335.
1844 Nuyens dateert zelf, in zijn brochure, deze brief op 20 december, "als mijn geheugen zich niet bedriegt".
1855 Nuyens, lets over het feest van den eersten april, 3.
1866 De spotprenten zijn opnieuw afgedrukt in N o p Maas, 'Portretten van Thijm', in: Jaarboek van de Maatschappijschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1988-1989 (Leiden 1990) 67-95, aldaar 77 en 79.
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ï)cc heer Thijm.— Keen, ik doe niet wee... ik teil geen gek jigunr maken,
I)i>> heer Lion. — Klauuertl m< moet er één sp<Helmier -ijnl... Kijk eens, line goed Smits en Kt/yens dat
WatergeuzeupakWatergeuzeupak slant'. Ik tred, dat inlerem er mee inloopt.
l)êê hoer Nuvcns. — Kom Thijm'. doe maar als ik... 't Is niets dan een grap. We blijren dieteijsijn, en
«e,«e, kunnen eens hartelijk laehin over ieder, die ome vermomming voor leerkelijkheid houdt.
Doo heer Thijm. — Neen, ik hemd van (yen grappen met heilige Itegitwlcn. Ik flor hiel meel

Afb.Afb. 12 Spotprent in Uilenspiegel met Nuyens in watergeuzenkostuum. Uit: Jaarboek der
Maatschappijj der Nederlandse letterkunde 1988-1989.

Inn een brief aan Groen van Prinsterer ging Nuyens uitvoerig in op het verwijt
datt hij inconsequent zou zijn geweest. Groen zou deze brief afdrukken in zijn
tijdschriftt Nederlandsche gedachten. Nuyens benadrukte dat hij in alles zichzelf
geblevenn was. Zijn opvattingover 1 april 1572 was niet veranderd. Maar omdat de
liberalenn een andere, 'nationale' betekenis, aan Den Briel hadden gegeven kon hij
alsnogg meevieren. De ware betekenis van 1 april was naar de achtergrond gedrukt.187 7
Datt Den Briel werkelijk van nationale betekenis was geweest bleef hij verwerpen.. In 1866 al had Nuyens in Thijms Volksalmanak in een uitgebreid artikel de
idealiseringg van de geuzen als "grondleggers der Nederlandsche vrijheid" aan de
kaakk gesteld. Volgens hem waren de geuzen in werkelijkheid "wreeder, losbandigerr en teugelloozer dan de Saracenen. (...) In woede, haat, trouwloosheid, in onleschbarenn dorst naar bloed en naar buit, deden de Watergeuzen in niets voor de
kastiliaanschee benden onder."188 In 1872 hekelde Nuyens in een aflevering van De
WachterWachter de nieuwe uitgave van een aantal geuzenliedboeken. Nuyens' voornaam
1877 Brief N u y e n s aan Groen, 22 februari 1872, afgedrukt in Nederlandsche gedachten 19 maan 1872
(Amsterdamm 1872) 69-71.
1888 W.J.F. Nuyens, 'De Watergeuzen', in: Volks-almanak voor Nederlandsche kaholieken (1866) 161-201,
citatenn op 162 en 170.
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stee kop van jut was de hierboven al in een ander verband genoemde H J . van Lummel,, in 1872 de uitgever van het Nieuw Geuzenliedboek.m Volgens Nuyens interpreteerdee Van Lummel de geuzenstrijd ten onrechte als een strijd omwille van de
godsdienstvrijheid.. Men hoeft er de teksten van de liederen maar op na te slaan om
tee zien dat ze bedoeld waren om op te hitsen tegen de Katholieke Kerk. Nuyens:
"Eenn Katholiek, die ze in handen krijgt, werpt ze met walging ter zijde; een verdraagzaamm en verlicht protestant ziet liever dat ze maar, zooveel mogelijk, onbekendd blijven".190 Nogmaals: 1572 was het niet waard om te herdenken als nationaal
eenheidssymbool. .
Maarr meevieren kon hij ondertussen wèl. Het verschil in appreciatie tussen
Thijmm en Nuyens over de viering van 1872 lag in de wijze waarop beiden tegen de
situatiee van 1872 aankeken. Voor Thijm was het eenvoudig. Omdat hij 1572 niet
alss een nationale gebeurtenis kon aanmerken, kon hij dit ook niet met 1872. Over
dezee interpretatie van het verleden was Nuyens het eens met Thijm: 1572 was
voorr de katholieken geen reden om feest te vieren. Maar tegelijk had hij een nieuw
argument,, waardoor volgens hem een nationale viering op dit moment noodzakelijkk was. Mogelijk hangt het samen met zijn achtergrond als contemporain historicus.. Het maakte hem extra gevoelig voor de internationale politieke situatie.
Nuyenss maakte zich zorgen. Hij wees op de buitenlandse dreiging, met name op
Duitsland,, dat net in volle vaart zijn eenwordingsproces doormaakte en waarbij
stemmenn klonken waarbij gezegd werd dat Holland eigenlijk een Duits land was.
Nederlandd dreigde internationaal in de verdrukking te raken. Het maakte dat de
Nederlanderss de rijen moesten sluiten. Nuyens noemde het "zwarte stippen aan
denn staatkundigen horizon van Europa" die het "de plicht [maken] van iedere
Nederlanderr die hiervann het besef heeft, om alles wat in zijn vermogen is, te doen,
tenn einde partijdrift en volkspassie te voorkomen." Een viering, waarbij de nationalee eenheid werd benadrukt, zou daar goed in passen. Er was nu slechts één devies:: "tegenover den Buitenlander moeten [de Nederlanders] toonen (...) dat zij
zichh één volk, eene eigene nationaliteit, innig verbonden met eene oude nationale
dynastie,, gevoelen."191 Aan Groen schreef hij dat hij had voorgesteld om voor een
feestt voor de nationale onafhankelijkheid een andere aanleiding en een andere datumm te zoeken, bijvoorbeeld 24 augustus, omdat op 24 augustus 1772 "de eerste
Oranje-koningg is geboren". Niemand had zijn voorstel overgenomen. Zijn alternatieff was nu om het feest van 1 april om te vormen tot een nationaal feest dat iedereenn kon meevieren. Dat betekende wel dat het feest diende losgekoppeld te
wordenn van de geschiedenis van 1 april 1572. Dat moest mogelijk zijn.™ Nuyens

1899 Samenvattend over Van Lummel 7.ie: G.J. Röhner, 'Hendrik Jan van Lummel (1815-1877): onderwijzer
enn schrijver', in: Utrechtse biografieën (Amsterdam/Utrecht 1996) deel 3, 122-126. Zie ook Herbert W.G.M.
Willems,, 'Het hangt aan de muur en sticht. Beschavingsidealen in de negentiende eeuw en de schoolplaten van
Hendrikk Jan van Lummel', in: De Negentiende eeuw 20 (1996) 184-191.
1900 W.J.F. Nuyens, 'De geuzenliederen van 1572, op nieuw opgedischt in 1872', in: De Wachter 2 (1872) deel
II,, 69-95, citaat aldaar op 93.
1911 Nuyens, Iets over het feest van den eersten april, citaten op 16 en 17.
1922 Overigens zou Nuyens zelf op de dag van de festiviteiten gewoon thuisblijven. Aan Thijm schreef hij dat hij
zichh voornam met zijn gezin in Westwoud "Paascheyeren [te] eten, zonder vlag en illuminatie." Nuyens aan Thijm,
277 maart 1872. Geciteerd in Janssen, 'Thijm en Nuyens: overeen esthetisch en moreel beproefde vriendschap', 253.

282 2

KatholiekeKatholieke identiteit en historisch bewustzijn

zagg de groeiende partijstrijd met lede ogen aan. Als dit conflict beperkt bleef tot
eenn rustige bespreking door historici onderling, dan was er niet zoveel aan de
hand.. Maar de onenigheid was uitgegroeid, zo vreesde Nuyens, tot een regelrecht
onaangenamee sfeer, waarbij de verschillende partijen doorlopend eikaars nationalee gezindheid de maat namen. Hij vond het "hoogst verderfelijk" dat "door het
drijvenn van eene boosaardige pers" de "partijdrift" hand over hand toenam en dat
"religiehaatt en twist wordt gestookt".193 Dat was het grote nadeel van hevig
twistenn over de geschiedenis: het zou de eenheid van de natie op het spel kunnen
zetten.. Als "katholieke Nederlander" wilde hij er alles aan doen om "tweedracht
enn partijzucht" te voorkomen.
Nuyens'' verzoenende toon werd niet door iedereen zo opgevat en begrepen. De
remonstrantsee predikant en latere hoogleraar geschiedenis H.C. Rogge (18311905)) toonde zich bijvoorbeeld "verontwaardigd over de wijze, waarop het vrije
Nederlandschee volk van ultramontaansche zijde dus openlijk in het aangezicht
werdd geslagen." Rogge zag "hierin een nieuw bewijs, hoe deze secte zich losscheurtt van al wat Nederlandsen is, behalve van den grond die zij poogt te overheerschen."1944 Dat "het orakel Nuyens" inmiddels in het Handelsblad een genuanceerderr standpunt had ingenomen, zei Rogge niet veel. Het is ironisch dat Roggee Nuyens' gematigde brochure had gelezen als felle onverzoenlijke en onvaderlandsee stellingname van iemand die niet mee wilde doen met de nationale viering.
Zoalss Rogge het formuleerde, in bepaald niet verzoenende taal:
"Wijj weten nu ten minste, dat de heeren Nuyens en Thijm en die hunne verklaringen
onderschrijven,, als verloochende de historie van ons volk, hebben opgehouden vrije
Nederlanderss te zijn. Wij zullen ze bij onze nationale feestviering niet missen."'^
Mensenn die Nederlands onafhankelijke geschiedenis, ook volgens hem gegrondvestt in 1572, niet wilden meevieren, konden geen aanspraak maken op een volwaardigg Nederlanderschap. Natuurlijk begreep hij, dat in 1572 (en ook later) de
katholiekenn er bekaaid waren afgekomen. Maar dat hadden ze aan zich zelf te wijten.. In 1572 oogsten de katholieken wat zij zelf gezaaid hadden met de inquisitie.
Daarr was 1572 slechts de onvermijdelijke reactie op.
Enkelee jaren later zou Rogge een driedelige monografie publiceren over de door
hemm zeer bewonderde zeventiende-eeuwse predikant en vader van de remonstrantsee richting Johannes Wtenbogaert. Nuyens zou het boek met zeer veel lof
besprekenn in Onze Wachter, hij noemde het "eene der beste monografiën onder
die,, welke er in de XlXe eeuw zijn geschreven" en "Dr. H.C. Rogge (...) een van
Nederlandss uitstekendste geschiedschrijvers".1% En dat terwijl hij nog maar kort

1933 Nuyens, Iets over bet feest van den eersten april, 15-16.
1944 H . C . Rogge, Een 'non possumus', in zake eene nationale feestviering (Amsterdam 1872) 7.
1955 Rogge, Een 'nonpossumus', 15.
1966 WJ.F. Nuyens, 'Johannes Wtenbogaert', in: Onze Wachter (1875) deel 1, 298-328 en 364-389 en (1876)
deell 2, 309-340 en 371-401, citaat uit (1876) aldaar op 310. Zie verder: S.B.J. Zilverberg, 'Rogge, Hendrik Cornelius',, in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme (Kampen 1983) deel 2,
379-381. .
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daarvoorr d o o r Rogge was uitgemaakt voor een 'loochenaar' van de historie van
onss volk. N u y e n s zag wel dat Rogge zich overmatig identificeerde met zijn zeventiende-eeuwsee held, maar kon niet anders dan b e w o n d e r i n g opbrengen voor
Roggess zorgvuldige wijze van geschiedschrijving. Hij n o e m d e Rogge iemand uit
dee Leidse school van Fruin waarvoor hij "zeer veel s y m p a t h i e " koesterde vanwegee haar "getrouw, consientieus onderzoek". 1 9 7 Daarnaast zal ongetwijfeld o o k zijn
sympathiee voor het gematigde Remonstrantisme een rol hebben gespeeld, het Remonstrantismee was immers, in de w o o r d e n van N u y e n s , "een krachtig protest (...)
tegenn den intoleranten geest van het Calvinisme". 198 Dat Rogge enkele jaren daarvoorr enigszins " k o p p i g " tegenover hem zijn " n o n P o s s u m u s " had uitgesproken
vondd hij daarbij van minder belang.' 99 N u y e n s had geen belang bij het o p de spits
drijvenn van de tegenstellingen.
N e tt als bij Rogge lag o o k voor G r o e n van Prinsterer het fundament van de
Nederlandsee nationale identiteit in de O p s t a n d tegen Spanje. Maar G r o e n gaf een
interpretatiee van de O p s t a n d die radicaler was dan die van Rogge. Voor het verderee verloop van dit hoofdstuk is het interessant dat G r o e n s radicale calvinistische
interpretatiee van de Nederlandse identiteit hem uiteindelijk ertoe bracht dezelfde
houdingg aan te nemen als Thijm vóór hem. O p principiële gronden werd het hem
onmogelijkk mee te vieren: G r o e n vond dat de liberalen de april-herdenking teveel
haddenn doen loszingen van de calvinistische wortels. Volgens G r o e n verloochendee een dergelijke "algemeene, en zoo het heet, nationale feestviering (...) het
christelijkk levensbeginsel onzer historische nationaliteit."2W D e gereformeerde afkeerr van de liberale annexatie van de Nederlandse natie is goed samengevat in een
brieff die G. D o e d e s aan G r o e n van Prinsterer schreef:
"Mett betrekking tot de feestviering van 1 April ben ik de kluts kwijt geraakt (sit venia verbo).. Men heeft er zoo lang meê gesold en geknoeid dat een gereformeerd Nederlander bijnaa zou gaan gelooven, dat de Watergeuzen en de 80-jarige oorlog hem het minst van allen
aangaan.. Bijna komt men tot het besluit, dat alleen de liberalen, wakkere vaderlanders als
zijj zijn, onder welwillende goedkeuring van de gematigde R.-K. in ons midden, op 1 April
hett feest der kwalijk-begrepen vrijheid zullen mogen vieren."'51
Volgenss G r o e n was de 1 april viering verworden tot "naar het schijnt, eene LIBEgeRALEE FANFARE". 2 0 2 In een andere aflevering van zijn tijdschrift Nederlandsche
dachtendachten formuleerde hij het als volgt: " D e geheele taktiek der Liberalen is uitwisschingsching van de Christelijk-protestantsche
nationaliteit, met medehulp van den ultramontaan."montaan."203203 Dit laatste wilde hij N u y e n s niet verwijten, o o k niet dat deze meedeed
aann de van calvinistische wortels losgemaakte 1 aprilviering. G r o e n waardeerde weliswaarr "de kordaatheid" van Thijm, "doch o o k aan Dr. N u y e n s en aan de Tijd m o 1977 Nuyens, 'Johannes Wtenbogaert', (1875) 301.
1988 Nuyens, 'Johannes Wtenbogaert', citaat uit (1876) 309.
1999 Nuyens, 'Johannes Wtenbogaert', (1875) 302.
2000 G. Groen van Prinsterer, Nederlandsche gedachten 10 februari 1872 (Amsterdam 1872) 5.
2011 Brief G. Doedes aan Groen, 16 februari 1872. Afgedrukt in: A. Goslinga & J.L van Essen (redactie),
GroenGroen van Prinsterer; briefwisseling vierde deel 1866-1876 ('s-Gravenhage 1967) 538.
2022 Groen van Prinsterer, Nederlandsche gedachten 26 maart 1872 (Amsterdam 1872)81.
2033 G. Groen van Prinsterer, Nederlandsche gedachten 19 maart 1872 (Amsterdam 1872) 72.
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genn wij niet te zeer een bereidvaardigheid verwijten, waartoe zij, ten langen leste, a
leurleur corps defendant^ door vrijzinnigen aandrang overgehaald zijn."204
Inn zijn Nederlandsche gedachten schreef Groen dat het hem niet uitmaakte of de
katholiekenn of de liberalen met hen wilde feestvieren: dat was hun eigen zaak. Het
wass veel meer dat Groen met zoveel woorden zei dat hij niet met hen wilde feestvieren.2055 Voor Groen vormde het gereformeerde levensbeginsel de essentie van de
Nederlandsee natie. Het ging niet aan om dit essentiële element buiten werking te
stellen,, als het ware voor de lieve vrede. Zijn beleving van de Nederlandse, calvinistischee identiteit stond dit niet toe. Het gaf hem, al begin februari, de volgende
formuleringg in de mond:
"Zamenwerkingg in den geest van Dr. Nuyens neutralizeert en denatureert de feestviering
voorr ons. Het deelgenootschap aan eene kleurloos geworden feestviering is voor Gereformeerdenn niet geoorloofd, omdat voor hen KLEURLOOSHEID heiligschennende KARIKATUURR wordt."10''

Inn een volgende aflevering van Nederlandsche gedachten voegde hij daar aan toe:
"Hett oogmerk der christelijk-protestantsche feestviering is de dankbare vermelding van 1
Aprill 1572, al een keerpunt ten gunste der Reformatie in ons Land. Wij reiken de hand niet
aann hen voor wie de ware religie, met herboren vastheid van overtuiging, vervloekte en
strafwaardigestrafwaardige ketterij is."207

Groenn had heel duidelijke denkbeelden over hoe 1 april het meest gepast herdacht
konn worden. Omdat de "zegepraal der Hervorming" herdacht werd zag Groen
"liefstt geen luidruchtige vermakelijkheden; veeleer geve men een bepaald godsdienstigdienstig karakter aan deze dankbare en verootmoedigde herdenking door he
christelijk-protestantsche,, door het Hervormde Volk."2W
Liberalee fanfare tegenover verootmoedigde en ingehouden 'christelijk-protestantse'' viering. De tegenstellingen waren daarmee goed aangegeven. Deze protestantenn lieten zich hun feestje niet afnemen en organiseerden daarom maar hun
eigenn feesten, met een heel ander soort karakter en inhoud. De verschillen in benaderingg bleken ook uit de vele brochures die verschenen. De orthodoxen hadden
ookk hun eigen schoolboekjes, met hun eigen geschiedinterpretatie. Zoals bijvoorbeeldd een brochure van de hoofdonderwijzer van de Christelijke School te St.
Annaa Parochie C.F. Schöttelndreiër. Schöttelndreiër duidde Den Briel volledig in
orthodox-protestantsee zin. De "nacht van het lijden" onder de Roomsche inquisitiee liet hij volgen door de "dageraad van Neêrlands verlossing" onder hervormdee leiding. Deze verlossing was teweeg gebracht door de graven uit het Huis van
Oranje-Nassau,, Willem, Johan, Lodewijk, Adolf en Hendrik, heel toepasselijk, in
bijbelsee termen, de vijf "Nederlandsche Makkabeën" genoemd.209
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Nederlandsche gedachten (Amsterdam 1872) 7.
Nederlandsche gedachten 20 februari 1872 (Amsterdam 1872) 20.
Nederlandsche gedachten 10 februari 1872 (Amsterdam 1872) 7.
Nederlandsche gedachten 15 februari 1872 (Amsterdam 1872) 13.
Nederlandsche gedachten 26 maart 1872 (Amsterdam 1872) 81.
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de dageraad van

88

De historische gedenkdagen

285 5

Inn de praktijk ontstonden er zo twee soorten 'nationale' feesten, die naast elkaar
gevierdd werden: de algemeen liberale feesten tegenover de doctrinair-protestants
gekleurdee herdenkingen. Elk van de levensbeschouwelijke richtingen had zich een
eigenn beleving van de Nederlandse nationale identiteit toegeëigend. Zoals N u y e n s
hett later zou samenvatten in zijn Geschiedenis van het Nederlandsche volk, sedert
1815: 1815:
"" 'Voor de Orthodox-Gereformeerden' was de inneming van den Briel 'het begin van een
langdurigenn strijd voor het recht om God naar zijn geweten en naar het gezuiverde Woord
Godss te belijden'; voor de Liberalen was het 'de dageraad der vrijheid' en de aanvang van
denn roemrijken staat der zeven provinciën. De Katholieken dachten er echter anders over.
Zijj konden noch wilden medegaan, evenmin met 'de geuzen' als met 'de vrijheidsmannen'.. Voor hen waren de herinneringen aan Heiligerlee en aan Brielle die van den aanvang
hunnerr vernedering en onderdrukking."210
Dezee beleving k o n niet zomaar w o r d e n opgelost in een herdenking die voor alle
bevolkingsgroepenn aanvaardbaar was.

N u y e n ss over Leidens O n t z e t (1874), de Pacificatie v a n Gent (1876) en de
Uniee van Utrecht (1879)
Z oo had het debat over de historische gedenkdagen al enkele interessante positieverschuivingenn te zien gegeven. H e t feit alleen al dat er gepolemiseerd werd,
maaktee de verschillende deelnemers aan de discussie duidelijk dat er verschillend
gedachtt k o n w o r d e n over de geschiedenis. Wanneer de natie w o r d t gedefinieerd in
termenn van sociale communicatie (kort samengevat: de natie als gespreksgroep
overr gezamenlijk gedeelde onderwerpen die de groep als groep typeren - de natie
alss communicatie eenheid) 211 dan bewijzen alleen al de discussies over de nationalee identiteit dat een Nederlandse natie realiteit werd. D e deelnemers aan dit debat
werdenn gedwongen h u n eigen standpunt te formuleren in oppositie tot anderen,
waarbijj sommigen de h o o p hadden dat het zou k o m e n tot een nationale modus Vivendi. vendi.
Inn de daarop volgende jaren zou de feestelijke viering van de natie hoog op de
agendaa blijven staan. D e cultivering van de natie was een obsessie geworden.
Steedss weer betuigden de verschillende richtingen in alle toonaarden hun t r o u w
aann het vaderland. Dat was in ieder geval waar iedereen het over eens was: de
t r o u ww aan het vaderland diende v o o r o p te staan. O o k de katholieken dachten er
zoo over. Toen in 1874 het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koning Willem
IIII gevierd werd, deed Alberdingk Thijm volop mee aan de festiviteiten. 212 In
NeerlandsNeerlands verlossing (Leeuwarden 1872) 14.
2100 W.J.F. Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, sedert 1813 (Amsterdam 1883) deel 4, 212213. .
2111 Hiervoor zie: Karl W, Deutsch, Nationalism and social communication. An inquiry into the foundations
ofof nationality (Cambridge/Londen 1966, oorspr. 1953).
2122 Samenvattend over Thijms activiteiten in verband met het jubileum van Willem III zie: Van der Plas, Vaderder Thijm, 432-434.
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tegenstellingg tot de historische gedenkdagen in verband met de Opstand kon dit
feestt voor alle groeperingen een waar nationaal feest zijn. Ook nu weer werd de
geschiedeniss gebruikt om diepte en inhoud te geven aan de natie. Thijm stelde bijvoorbeeldd een uitgebreide stamboom samen, waarmee hij wilde aantonen dat Willemm III van niemand minder dan Karel de Grote afstamde. Natuurlijk werd een
historischee optocht georganiseerd, waarbij Thijm ervoor zorgde dat ook de (ferventt katholieke!) Philips Willem, naast diens vader Willem van Oranje een plekje
zouu krijgen.
Warenn de conflicten daarmee geluwd en was er inderdaad iets van een nationale
consensuss ontstaan, waarbij de grote meerderheid gewoon kon meevieren en alleenn de al te radicale elementen zich hadden teruggetrokken in hun eigen niche?
Dee eerstvolgende grote gedenkdagen waarin episodes uit de geschiedenis van de
Nederlandsee Opstand herdacht werden zouden het leren. Het waren Leidens
Ontzett (1874), de Pacificatie van Gent (1876) en de Unie van Utrecht (1879).
Daarbijj werd de ene gedenkdag als nationaler ervaren dan de andere. De heroïsche
bevrijdingg van Leiden mocht daarbij nog het meeste aanspraak maken op algehelee nationale (h)erkenning. Ook in katholieke kring werd dat zo ervaren. In een
boekjee dat Nuyens aan de geschiedenis van Leidens ontzet wijdde schreef hij
zelfs:: "Ons hart klopt even warm in den boezem, voor mannenmoed en mannenkracht,, als het hart van andere Nederlanders."213 Gent daarentegen vermocht in
Nederlandd nauwelijks de pennen los te maken. De Unie van Utrecht daarentegen
werdd in Nederland weer wèl gevierd.
Inn 1874 was Leiden uiteraard het centrum van de herdenkingsbijeenkomsten.214
Watt inmiddels vaste ingrediënten waren geworden bij een nationale herdenking
werdd ook nu weer georganiseerd. Er kwam een herdenkingscomité dat voor een
standbeeldd ijverde, er was weer een historische optocht, een officiële herdenking
mett feestrede in aanwezigheid van leden van het koninklijk huis en zelfs een toneelvoorstellingg in de schouwburg met een historisch stuk in drie bedrijven: 'Het
ontzett der stad Leiden', geschreven door een zekere M. Westerman. Verder was er
voorall veel volksvermaak: muziekuitvoeringen, een bal, schietwedstrijden, vuurwerk,, diverse volksspelen van het slag van koekhappen en zaklopen, ringsteken en
eenn poppenkast. In die zin kan zeker gesproken worden van een 'folklorisering'
vann de historische gedenkdagen. Voor de meer inhoudelijke component was een
belangrijkee rol weggelegd voor de hoogleraren van de Leidse universiteit, die een
groott aandeel hadden in de organisatie. Matthias de Vries was voorzitter van het
comitéé dat ijverde voor een standbeeld van de Leidse held Van der Werf, die ten
tijdee van het beleg burgemeester was. De nationale herdenkingsrede werd uitgesprokenn door prof.dr. C.P. Tiele, die een verlicht protestantse en liberale interpretatiee van Leidens ontzet gaf.215

2133 W.J.F. Nuyens, Geschiedenis van het beleg en Ontzet van Leiden in 1574 (Leiden 1874) 15.
2144 Over de viering van Leidens Ontzet in 1874 zie Ingrid W.L. Moerman,'Vieringen in 1874,1884 en 1886', in:
Ingridd W.L. Moerman & R.C.J. van Maanen (redactie), Leiden, eeuwig feest (Leiden 1986) 55-62, aldaar 55-59.
2155 C.P. Tiele, Feestrede op het derde eeuwfeest van Leidens Ontzet, den 3en October 1874 in de Pieterskerk
gehoudengehouden (Leiden 1874). Over Tiele, die behalve hoogleraar godsdienstgeschiedenis ook remonstrants predikantt was, zie, samenvattend, A. de Lange, 'Tiele, Cornelis Petrus', in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis
vanvan het Nederlands protestantisme (Kampen 1998) deel 4, 421-424.
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Ookk het protestants-christelijke element was ruim vertegenwoordigd in de verschillendee herdenkingen. Alleen al in Leiden vonden op de zondag na Leidens
Ontzet,, op 4 oktober, in 12 verschillende kerkgebouwen zo'n zeventien verschillendee diensten plaats. Het was toch de voorzienigheid die Leiden behoed had voor
dee Spanjaarden! Daarom moest 3 oktober ook een godsdienstige feestdag zijn, die
mett "gepaste vreugde" gevierd moest worden. Zoals een zekere J.H. Eichman het
inn een brochure formuleerde: "Begeeft U eerst tempelwaarts om God te danken
voorr de rust en welvaart Uwer vaderstad, en neemt dan ruimschoots deel aan de
gepastee vreugdebedrijven, welke het feest van dien dag opluisteren".216 Maar terwijll voor Eichman de kerkelijke herdenking dus voorop diende te staan, zal voor
dee meeste feestvierders toch het accent hebben gelegen op de meer wereldse vermaken.. Drie oktober was in plaats van een religieus getinte bid- en dankdag toch
voorall een algemeen volksfeest.
Voorr de historische duiding werd gekeken naar de historici. Fruin ontplooide
diversee activiteiten. Op verzoek van de Historisch Commissie van de Maatschappijj der Nederlandse Letterkunde schreef hij een inleiding bij de bronnenuitgave
vann de belangrijkste historische beschrijvingen van tijdgenoten van Leidens Ontzet,, uitgegeven "bij gelegenheid van het derde eeuwgetijde".217 Verder gaf hij een
boekjee uit, waarin hij het heroïsch verhaal van Leidens Ontzet voor een 'nationaal'' en breed publiek op een rij zette. Het is duidelijk een gelegenheidsstuk,
waarinn Fruin in enigszins gezwollen taal het "buitengewoon gewicht" van Leidenss Ontzet voor "het geheele vaderland" uiteenzette, "een gebeurtenis van het
hoogstee belang, die nooit mag worden vergeten."218
Inn dergelijke politiek-apologetische gelegenheidsstukken toonde Fruin zich
niett op zijn sterkst.219 Naar aanleiding van een andere 'nationale' publicatie, de al
eerderr genoemde bundel In Memoriam. Tafereelen uit Hollands tacbtigjarigen
strijd,strijd, die uit de Den Brie! viering was voortgevloeid, had Nuyens al opgemerkt
"datt de schitterende hoedanigheden, door welke hij [Fruin] (...) zulk een welverdiendenn roem als Geschiedschrijver heeft verworven, wel wat verduisterd en omneveldd zich vertoonen, wanneer hij zich begeeft op het gebied der gelegenheidsgeschriften."220 0
Ookk Nuyens zelf zou een gelegenheidsgeschrift over Leidens Ontzet schrijven.
Toenn Nuyens aan Fruin een briefje schreef over zijn plannen een dergelijke brochuree te schrijven, en daarbij en passant Fruin verzocht om hem wat bronnenmateriaall toe te sturen, kreeg hij een vriendelijk briefje van Fruin retour. Fruin
2166 J.H. Eichman, Het beleg en ontzet der stad Leiden in 1574 (Leiden 1874) 32. Voor het kerkelijk element
inn de herdenkingen van Leidens Ontzet zie: A J . Kret, '400 jaar kerkelijke herdenkingen', in: Ingrid W.L.
Moermann & R.C.J. van Maanen (redactie), Leiden, eeuwig feest (Leiden 1986) 85-99.
2177 Deze inleiding is herdrukt in Fruins Verspreide geschriften. Robert Fruin, 'De oude verhalen van het belegg en ontzet van Leiden', in: Verspreide geschriften deel VII ('s-Gravenhage 1903) 152-192.
2188 Robert Fruin, ' H e t beleg en ontzet der stad Leiden in 1574', opnieuw afgedrukt in Robert Fruin's Verspreidespreide geschriften deel II ('s-Gravenhage 1900) 385-490, citaten op 385.
2199 Vergelijk P.B.M. Blaas, 'Tussen twee herdenkingsjaren (1884-1933). Het beeld van Willem van Oranje in
dee wetenschappelijke geschiedschrijving rond 1900', in: P.B.M. Blaas, De burgerlijke eeuw. Over
eeuwwenden,den, liberale burgerij en geschiedschrijving (Hilversum 2000) 113-127, aldaar met name 116-118.
2200 W.J.F. Nuyens, 'D e politieke en kerkelijke partijen in de zeven provinciën in het begin der XVII eeuw en
hett rechtsgeding van H u g o de Groot', in: Onze Wachter (1874) deel 1,4-41, aldaar 6.
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schreeff daarin dat hij het een "goed teken des tijds" vond "dat Ge voor Uw geloofsgenootenn de gewichtige gebeurtenissen zoo denkt te beschrijven, dat Ge geen
wanklankk mengt in het algemeene koor." Maar tegelijk kon hij zich toch niet goed
voorstellenn hoe Nuyens Leiden wèl als nationale gebeurtenis kon aanmerken en
bijvoorbeeldd Heiligerlee en Alkmaar niet. Fruin:
"Maarr hoe Ge, zonder inconsequentie, een ander oordeel zult kunnen vellen over de verdedigerss van Leiden dan over die van Alcmaar en andere steden, begrijp ik nog niet goed.
Ikk bespeur tusschen dezen en genen geen verschil. Des te liever zal ik er door U op gewezenn worden."221
Datt de zaak voor katholieken gecompliceerder lag, bleek uit de uitgebreide inleidingg die Nuyens in zijn brochure over Leiden wijdde aan het 'Standpunt van uit
hetwelkk wij de historie van den opstand tegen Filips II beschouwen'.222 Terwijl
Fruinn in zijn gelegenheidsstuk over Leiden zondermeer stelde dat Leiden ongetwijfeldd een nationale gebeurtenis van 'buitengewoon gewicht' was, bracht Nuyenss enkele nuances aan. Hij hekelde met zoveel woorden de protestantse toeëigeningg van de Nederlandse natie, die "Nationaliteit en Protestantisme zoo geheel en
all tot ééne zaak maakte". Nuyens: "De geschiedbeschouwing is in ons land geheel
enn al Calvinistisch, of althans antikatholiek geworden (...) zij heeft van het ééne
gedeeltee des Dietschen Stams eene eigene nationaliteit gevormd."223 Het was het
oude,, zo langzamerhand welbekende liedje, dat de katholieken inmiddels al meerderee malen gezongen hadden. Opmerkelijk was echter dat Nuyens vervolgens een
belangrijkee nuancering aanbracht, waardoor hij toch nog de nadruk kon leggen op
hett nationale element in de geschiedenis van de Opstand. Want dat er ook nationalee sentimenten hadden meegespeeld in het zestiende-eeuwse Nederland wilde
Nuyenss nu wel erkennen. Niet alleen de protestanten en de liberalen waren eenzijdigg geweest in hun beschouwingswijze. Dat gold volgens Nuyens ook voor de
katholieken.. Als gevolg van de protestantse toeëigening van de Nederlandse natie
constateerdee Nuyens een spanjoliserende tendens onder de katholieken. Hij bedoeldee daarmee dat de katholieken de Opstand steeds meer in Spaans-katholieke
zinn waren gaan interpreteren. Nuyens vond dit verklaarbaar. Maar daarom nog
niett juist. Nuyens:
"Omdatt de partij der overwinnaars Calvinisme en nationaliteit tot ééne gemeenschappelijkee zaak samensmolten, wilde de overwonnen partij niet meer erkennen dat er inderdaad
inn den strijd tegen Spanjes Koning een nationaal verzet ten grondslag lag, evenzeer als
eenee revolutionaire bewegingen een Calvinistische godsdienststrijd."224
Hett was een opmerkelijke toenadering, die hij wist te onderbouwen met een genuanceerdd historisch betoog. Nuyens schreef dat hij zeer goed het nationalistisch
2211 Brief Fruin aan Nuyens, 7 maart 1874. Opgenomen in: Smit & Wieringa, Correspondentie van Robert
FruinFruin 1845-1899, 220-221.
2222 W.J.F. Nuyens, 'Standpunt van uit hetwelk wij de historie van den opstand tegen Filips II beschouwen',
in:: W.J.F. Nuyens, Geschiedenis van bet beleg en ontzet van Leiden in 1574 (Leiden 1874) 1-16.
2233 Nuyens, Geschiedenis van het beleg en ontzet van Leiden, 6 en 2.
2244 Nuyens, Geschiedenis van het beleg en ontzet van Leiden, 6.
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elementt van het calvinistisch element k o n scheiden. H e t eerste was hem sympathiek,, het tweede niet.223 Voor N u y e n s was de O p s t a n d dus niet één blok, dat je
moestt aanvaarden of verwerpen. Er zaten onderdelen in die voor hem waarlijk nationaall waren terwijl andere gebeurtenissen daarmee weer in tegenspraak waren.
Volgenss N u y e n s was het nationale element met name bij het Beleg en het O n t z e t
vann Leiden op de v o o r g r o n d getreden. Met de uitgangspunten
van de opstandelingenn kon en mocht N u y e n s het niet eens zijn. Maar hij b e w o n d e r d e de volhardingg en de "oud-hollandsche d e u g d e n " van mensen als Van der Werf.
"Dee slotsom onzer beschouwing is: dat, ofschoon wij het beginsel, voor hetwelk de verdedigerss van Leiden streden, niet het onze kunnen noemen, ofschoon wij er niet een strijd
voorr 'godsdienstige en burgerlijke vrijheid' in kunnen zien, maar een zegepraal der Revolutiee over Legitimiteit; van Calvinisme over Catholicisme, wij toch in Leidens Beleg een
derr zuiverste bladzijden uit de geschiedenis des opstands tegen Spanje erkennen; dat wij
Leidenss beroemden burgemeester bewonderen om zijne echt oud-hollandsche deugden;
datt wij ten volle onze toejuichingen schenken aan de volharding van Leidens burgerij om
vreemdd geweld, vreemde overheersching ten koste van goed en bloed wederstand te bieden.""* *
H e tt grote verschil tussen Haarlem en Leiden was geweest, en hier gaf hij Fruin het
a n t w o o r dd o p diens vraag, was dat Haarlem d o o r "vreemde huurlingen" werd verdedigdd en de Calvinistische partij daar "een waar schrikbewind over andersdenkendenn uitoefende". Bij Leiden was er volgens N u y e n s iets heel anders aan de
hand.. N u y e n s : " D e verdediging van Leiden draagt veel meer een uitsluitend nationaall karakter. H i e r was het onze fiere, geduldige en standvastig volhardende
burgerij,, die den vreemden huurling en plunderaar het stalen voorhoofd onverschrokkenn bood." 227
Uitt alles bleek dat zijn sympathie niet lag bij het " w a n b e w i n d " van Alva en zekerr ook niet bij de niet minder intolerante calvinisten. Zijn sympathie lag bij de
"besluitelozee meerderheid" van de Leidse bevolking, de ' m i d d e n g r o e p e n ' zoals ze
laterr door Woltjer aangeduid z o u d e n w o r d e n . N u y e n s benadrukte dat Leiden niet
wass overgegaan " d o o r eene geestdriftvolle beweging der geheele burgerij". D e
grotee meerderheid was " z w a k " en "besluiteloos" en koos "slechts aarzelend, half
gedrongen"" voor Willem van Oranje. 228 N u y e n s identificeerde zich met deze grotee middengroep die de voorvaderlijke godsdienst niet wilde verlaten maar tegelijk
o o kk het wrede beleid van Alva niet k o n ondersteunen. Voor N u y e n s vertegenwoordigdee zij het nationale element in de Opstand.
Aann het slot van zijn boekje trok N u y e n s een morele les. D e oorzaak van de onenigheidd was volgens hem het fanatisme aan beide kanten. Zowel Filips II als de in-

2255 Nuvens: "Wij weten zeer goed het nationale in de worsteling der XVI eeuw te onderscheiden van het revolutionnairee en Calvinistische element. Het eerste zullen wij altijd met veel sympathie blijven begroeten, de
anderenn steeds blijven veroordcelcn." Nuyens, Geschiedenis van het beleg en ontzet van Leiden, 15.
2266 Nuyens, Geschiedenis van het beleg en ontzet van Leiden, 99.
2277 Nuyens, Geschiedenis van het beleg en ontzet van Leiden, 15.
2288 Nuvens, Geschiedenis van het beleg en ontzet van Leiden, 91-93.
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tolerantee calvinistische partij waren de oorzaak van de scheuring. Als zij maar
minderr fanatiek en intolerant waren geweest, dan had het "gemeenschappelijk vaderland"" er minder onder geleden. Dat was de les die de negentiende-eeuwer uit
dee zestiende-eeuwse geschiedenis moest trekken.22*1
Dee twee volgende herdenkingen die in het verschiet lagen waren die van de Pacificatiee van Gent (1876) en die van de Unie van Utrecht (1879). In zekere zin lagen
dezee episoden uit de Opstand in eikaars verlengde. Gent was een laatste poging tot
verzoeningg van de vorst met zijn onderdanen, de Unie van Utrecht leek de definitievee breuk te markeren. Beide herdenkingen verwekten niet veel rumoer. Het enthousiasmee lijkt geluwd te zijn, ook de polemieken eromheen werden niet meer
mett vergelijkbare heftigheid uitgevochten. Wat betreft de Pacificatie van Gent
kwamm daar nog bij dat het zwaartepunt van de viering over de grens lag, in Gent,
enn daarom meer een Belgische dan een Nederlandse viering was. Nuyens' verklaringg dat de Pacificatie van Gent in Nederland minder uitbundig gevierd werd, was
datt de Unie van de Noordelijke Nederlanden in feite gebaseerd was op de schendingg van het Gentse vredesverdrag.230 Toch ging het Gentse feest in de Noordelijke
Nederlandenn niet onopgemerkt voorbij. Johannes van Vloten was zelfs betrokken
bijj de organisatie. Behalve Van Vloten woonden ook Jan ten Brink en W. Hofdijk
inn Gent de festiviteiten bij.231
Dee Pacificatie van Gent was niet een feest van de Belgische katholieken maar
juistt één van de Belgische liberalen. Vandaar ook dat Nederlandse liberaal gezindenn als Van Vloten, Ten Brink en Hofdijk met een gerust hart konden afreizen. De
Belgischee liberalen hadden de noordelijke historische gedenkdagen met veel belangstellingg gevolgd. De Gentse vrijdenkers hadden in 1872, tijdens de herdenking
vann Den Briel, zelfs een eigen geuzencomité gehad. Nuyens had er schande van
gesproken,, omdat juist in deze Gentse subcommissie het antikatholieke element
hett felst vertegenwoordigd was geweest.232
Dee Belgische liberalen hadden zich voluit met de geuzen geïdentificeerd. De calvinistischee zestiende-eeuwse geuzen zagen zij als les libéraux d'alors, die eveneens
tegenn klerikalisme en gewetensdrang hadden gestreden.233 De Belgische liberalen
eigendenn zich de Pacificatie van Gent toe als een viering voor tolerantie en gewetensvrijheid.. In de historische optocht kreeg de bloeddorstige katholieke inquisitiee bijvoorbeeld een prominente plaats toebedeeld. Blijkens het officiële verslag
vann deze optocht, werd de wagen van de Inquisitie voorafgegaan door "eenige
helperss en dienaars, die allerlei foltertuigen, als nijptangen, mondsloten, kluisters,

2299 Nuyens, Geschiedenis van het beleg en ontzet van Leiden, 100.
2300 WJ.F. Nuijens, 'La Pacification de Gand', in: Revue Générale 12 (1876) Tome XXIV, 5-31 en 177-201,
aldaar,, 5.
2311 U. Vermeulen, 'Katholieken en liberalen tegenover de Gentse Pacificatiefeesten van 1876', in: Opstand
enen pacificatie in de Lage Landen, Bijdrage tot de studie van de Pacificatie van Gent. Verslagboek van het Tweedaagsdaags Colloqutem bij de vierhonderdste verjaring van de Pacificatie van Gent (Gent 1976) 332-350, aldaar
342-343.. Prof. Jonckbloet hoorde bij de genodigden, doch was verhinderd. Van Vloten was actief in de jury in
verbandd met de prijs die was uitgeloofd voor de beste verhandeling over de geschiedenis van de Pacificatie.
2322 Zie Nuyens, Iets over het feest van den eersten april, 7.
2333 Vermeulen, 'Katholieken en liberalen tegenover de Gentse Pacificatiefeesten van 1876', 334.
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enz.. dragen". Het schrikbewind van Alva werd gesymboliseerd door een "bloedroodee beul met het groote zwaard van justitie".234
Vanuitt een Noordelijk katholiek standpunt lag een andere interpretatie van de
Pacificatiee van Gent meer voor de hand. Op uitnodiging van het Franstalige Belgischee tijdschrift Revue Générale schreef Nuyens een uitvoerig artikel over de Pacificatiee van Gent, waarin hij tot een Groot-Nederlandse plaatsbepaling van de
betekeniss van het verdrag kwam.235 Natuurlijk nam Nuyens afstand van de antiklerikalee interpretatie van het Gentse verdrag. "Si vous voulez faire de Fanniversairee de la Pacification de Gand 1'occasion d'une manifestation anti-catholique,
vouss ferez mentir les glorieuses annales de la Belgique."236 Hij wees er op dat de
Pacificatiee zeker geen antikatholiek verdrag was, "au contraire, la conservation et
Iee maintien de la religion catholique étaient stipules comme condition expresse"237.
Voorr Nuyens lag de grote betekenis van de Pacificatie van Gent in het feit dat
hett een Groot-Nederlands katholiek feest was, of in ieder geval zou moeten zijn.
Gentt was in zekere zin het verdrag van Nuyens' gematigde middengroepen.
Daarmeee was het een feest naar Nuyens' hart. Vandaar zijn gepassioneerde uitroep:: "J e fais partie des descendants des hommes de la Pacification de Gand!"238
Hoezeerr Nuyens persoonlijk geraakt werd door de scheuring van de Nederlandenn maakte hij zijn Belgische lezers duidelijk door een vergelijking met de Engelsee koning Jacobus IL Deze vorst met katholieke sympathieën zag de strijd tussen
protestantsee Engelsen en katholieke Fransen met lede ogen aan. Hij wist dat een
Engelsee overwinning hem de kop zou kosten. Toch was hij trots op 'zijn' Engelse
overwinnaars.2399 Iets dergelijks voelde ook Nuyens over de Nederlandse opstandelingenn tegenover Filips II. Ook hij was trots op deze dappere lieden, ook al leiddee hun overwinning tot een onderdrukking van het katholieke geloof in de
Nederlanden.. Ambivalent, zo kunnen de gevoelens van Nuyens worden samengevat.. Het ging hem letterlijk aan het hart dat het Gentse vredesverdrag tot mislukkenn gedoemd was. Het was het definitieve failliet van de gematigde middengroepenn waarmee hij zich voluit identificeerde en die naar zijn mening het waarlijkk nationale element in de Nederlandse Opstand vertegenwoordigden.
Bijj de herdenking van het derde eeuwfeest van de Unie van Utrecht, op 23 januari
1879,, zou Nuyens nogmaals de gelegenheid te baat nemen om te getuigen van zijn
Groot-Nederlandsee standpunt. Hij deed dit in een meerdelig, zeer omvangrijk artikell voor Onze Wachter.1™ Het stuk is een grondig historisch exposé over de

2344 Geciteerd in: Tom Verschaffel, 'Het verleden tot weinig herleid. De historische optocht als vorm van de
romantischee verbeelding', in: Jo Tollebeek e.a. (redactie), Romantiek en historische cultuur (Groningen 1996)
297-320,, aldaar 308.
2355 W.J.F. Nuijens, 'La Pacification de Gand', in: Revue Générale 12 (1876) Tome XXIV, 5-31 en 177-201.
2366 Idem, 201.
2377 Idem, 23-24.
2388 Idem, 6.
2399 Nuyens, 'La Pacification de Gand', 6. Dezelfde vergelijking met Jacobus maakte Nuyens al in zijn brochuree over Leidens Ontzet: Nuyens, Geschiedenis van het beleg en ontzet van Leiden, 15.
2400 W.J.F. Nuyens, 'De Unie van Utrecht', in: Onze Wachter (1878) deel I, 241-263, 273-303, deel II, 1-33,
131-170,277-300. .
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achtergrondenn en gevolgen van de Unie van Utrecht, hoewel er geen specifiek
bronnenonderzoekk van hemzelf aan ten grondslag lag. Hij voer in feite blind, zo
erkendee hij ook zelf, op geschriften van de "uitmuntende historieschrijver Dr. P.L.
Muller",2411 die over de Unie van Utrecht en over de wording van de Nederlandse
staatt had gepubliceerd. Muller zelf zou overigens ter gelegenheid van de herdenkingg van 1878 nog een boekje over de Unie van Utrecht publiceren.242 Muller was
eenn leerling van Fruin, een archiefmedewerker van het Algemeen Rijksarchief in
Denn Haag, die in 1878 aan de Rijksuniversiteit Groningen tot hoogleraar geschiedeniss benoemd was. In zijn boekje over de Unie van Utrecht gaf Muller een nuchteree uiteenzetting van hoe de Unie tot stand was gekomen en sindsdien tot grondwett van de Republiek was geworden. Muller benadrukte de "eenheid in verscheidenheid"" van de verschillende provincies. Het nationalistische element kwam misschienn nog het duidelijkst tot uitdrukking in de kleurige omslag van het boekje,
waaropp een struise Nederlandse maagd was afgebeeld, die met haar voeten de ketenenn van de Spaanse onderdrukking stuk trapte. In haar handen houdt ze, triomfantelijkk omhooggestoken, een banderol met daarop de tekst: Unie van Utrecht.
Rondomm de prent waren wapens van de verschillende provincies afgebeeld.
Alss het aan Schaepman had gelegen, dan had Nuyens zijn stuk over de Unie van
Utrechtt nooit in Onze Wachter geplaatst gekregen. Op 15 mei 1878 schreef
Schaepmann aan Nuyens: "Ik hoop dat Gij over de feesten zult zwijgen, dan gaat
dee boel dood. Dat is het beste!"243 Schaepman sloot daarbij aan bij het algemene
gevoelenn onder katholieken om zich niet te nadrukkelijk te manifesteren: dat zou
alleenn maar tegen de katholieken kunnen keren. In een latere brief aan Nuyens
schreeff hij dat de aartsbisschop van Utrecht in overleg met de bisschop van Haarlemlem had besloten dat de politiek zou moeten zijn "geen deel te nemen aan de Uniefeesten".2444 Toch zou het stuk uiteindelijk in Onze Wachter verschijnen. Schaepmann had al zo vaak met Nuyens gekibbeld over wat Nuyens in hun tijdschrift wildee publiceren, dat hij zich voorgenomen had om eventuele meningsverschillen
mett Nuyens niet meer op de spits te drijven. Om botsingen te voorkomen had
Schaepmann zich voorgenomen Nuyens' artikelen niet meer te lezen voor ze geplaatstt waren.245 Dat is de achtergrond van de berustende woorden die Schaepman
opp een bepaald moment aan Nuyens schreef: "Laat de Unie drukken, zooals Gij
wilt.246 6
Inn een lezing die Nuyens op 13 maart 1878 had gehouden voor Utrechtse studentenn van zijn oude Alma mater had deze er al op gezinspeeld. In januari zou het
derdee eeuwfeest gevierd worden, wat naar Nuyens' mening onvermijdelijk
"tegenspraakk zal ondervinden en zal uitlokken".247 Daarom was hij voor de
2411 Idem, 131 {Onze Wachter 1878, II).
2422 P.L. Muller, De Unie van Utrecht (Utrecht 1878). Vergelijk Blaas, 'Tussen twee herdenkingsjaren (18841933)',, aldaar over Mullers Unie van Utrecht brochure 114-115.
2433 Schaepman aan Nuyens, 15 mei 1878. Archief Nuyens.
2444 Brief Schaepman aan Nuyens, ongedateerd.
2455 Schaepman aan Nuyens, 31 maart 1878.
2466 Brief Schaepman aan Nuyens, 23 juli 1878.
2477 W.J.F. Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', in: Onze Wachter (1878) deel 1, 161-182, citaat op
161. .
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Afb.Afb. 13 Hoe de Zwart internationalen het eeuwfeest der Unie van Utrecht zullen vieren.
RechtsRechts op de voorgrond Nuyens. Spotprent in Uilenspiegel. Uit: Jaarboek der Maatschappij
derr Nederlandse letterkunde 1988-1989.
Utrechtsee studenten uitgebreid ingegaan o p het thema 'Reconstructeurs der geschiedenis'.. D e lezing bevatte een uitvoerige verantwoording van zijn wijze van
geschiedbeschouwing,, die hij omschreef als een reconstructie, een weder opbouw,
vann de verouderde protestantse beschouwingswijze: "alles wat verkeerd is opgeb o u w dd of bouwvallig is geworden, een beteren vorm geven." 248
O v e rr de U n i e van Utrecht zei hij het volgende: "Tegen feestjes vieren heb ik
nietss op tegen: mits men het maar z o o n a u w niet neme met de zaak, waarop men
zegtt feest te vieren."Hij noemde de Unietekst "de slechtste grondwet, die ooit een
landd heeft gehad." Met godsdienstvrijheid had het in ieder geval niets te maken. 249
Voorr de Uilenspiegel was het voldoende om N u y e n s w e d e r o m in spotprent neer
tee zetten als één van de prominente leden van de 'Zwart-Internationalen', die weer
eenss een feestje wilden verzieken. 250
Tochh had N u y e n s alle moeite gedaan o m zo genuanceerd mogelijk over te k o men.. Hij benadrukte w e d e r o m dat hoezeer hij de O p s t a n d o o k als een onwettige
revolutionairee daad zag, hij tevens "geen gesloten oog [had] voor de wezenlijk
grootee daden, krachtsinspanning en deugden onzer voorvaderen, zelfs die, welke
bijj eene revolutie, waarmede wij niet sympathiseeren, ten t o o n werden gespreid.
O n ss hart klopt even w a r m in den boezem v o o r m a n n e n m o e d en mannenkracht,
alss het hart van andere Nederlanders." 2 5 ' In zijn artikelenreeks over de Unie van

2488
2499
2500
2511

Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 165.
Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 175-176.
Maas, 'Portretten van Thijm', 87.
Nuyens, 'Reconstructeurs der geschiedenis', 181.
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Utrechtt zou Nuyens het herhalen: "Ons hart, het hart van Nederlands Katholieken,, klopt even warm voor het gemeenschappelijk vaderland als dat van anderen." 2 " "
Dee herdenking wilde hij aan- noch afraden. Hijzelf sloot zich echter van harte
aann bij de opvatting van Alberdingk Thijm, die geweigerd had in het Amsterdams
herdenkingscomitéé zitting te nemen.253 Het was er de organisatie veel aan gelegen
omm een katholiek bij de organisatie te betrekken. Na Thijms weigering probeerde
menn het nog bij F.Th. Westerwoudt, het hierboven al genoemde katholieke lid der
Gedeputeerdee Staten, die bij de Den Briel herdenking nog wel had willen meedoen.. Ditmaal weigerde hij echter, zonder een reden op te geven.254 Hij was waarschijnlijkk murw gebeukt van de vorige keer: de rol van middenman wordt meestall maar matig geapprecieerd. Westerwoudt was toen enorm hard aangepakt, zoals
bijvoorbeeldd in het volgende spotdicht, waarbij de dichter zich had laten inspirerenn door RA. de Génestet255:
Wat,, wat heb je aan zoo'n middelman,
Zoo'nn flaauwen vriend van alleman?
Watt maakt hij niet een gek figuur!
Hoee spot men met hem op den duur!
(...)) ^
Zoo'nn lamme man,
Watt heb je er an?
Zoo'nn weifelaar,
Zoo'nn sukkelaar,
Zoo'nn albedil,
Diee zelf niet eens weet, wat hij wil!...
Eenn helder partijstandpunt is altijd eenvoudiger dan een bemiddelende rol tussen
dee uitersten. Zoals het in het spotdicht geformuleerd werd:
Weess niet inkonsekwent maar vrij
Enn kies met de uwen flink partij.
Nuyenss en Thijm benadrukten dat het feit dat zij niet wilden meevieren niets te
makenn had met een vermeend gebrek aan vaderlandsliefde. Nuyens: "Men zij verzekerd,, dat geen gemis aan liefde voor het vaderland ons koel laat bij de herinneringg aan de Unie van Utrecht; maar dat, naar onze innige overtuiging, het sluiten
dierr Unie moet beschouwd worden als eene der feiten, uit eene reeks van feiten,
2522 Nuyens, 'De Unie van Utrecht', 244,
2533 Nuyens, 'D e Unie van Utrecht', 246-247. Thijm had weer zijn gebruikelijke argumenten gebruikt. Zijn
weigeringsbrieff is door Nuyens afgedrukt. Gedeelten uit deze brief werden ook afgedrukt in het Utrechts dagbladblad van 18 januari 1879. Zie: D.P. Snoep, 'De vieringen van de Unie van Utrecht, 1579-1929', 'm: Jaarboek
Oud-UtrechtOud-Utrecht (1978) 192-213, aldaar 200-201.
2544 J.H. van den Hoek Ostende, 'De herdenking van de Unie van Utrecht te Amsterdam in 1879', in: Amstelodamum.stelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam 66 (1979) 59-64, aldaar 60.
2555 Drie katholieken, of de heer en F.Th. Westerwoudt, W.J.F. Nuyens, enJ.A. Alberdingk Thijm, bij den gedenkdagdenkdag van 1 april 1572 (Amsterdam 1872). De brochure opent met het geciteerde gedicht.
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waaraann wij, zonder verloochening van eigen beginselen, geene goedkeuring
schenken."2566 Nuyens riep in herinnering dat de Unie van Utrecht ongetwijfeld
veell had betekend voor het saamhorigheidsbesef van de Noordelijke Zeven Provinciën.. Maar tegelijk was het één van de oorzaken geweest van de scheuring van
dee zeventien Nederlanden. Nuyens kon daarom, als échte vaderlander van de Zeventienn Verenigde Nederlanden, niet anders dan de uitwerking van de Unie van
Utrechtt betreuren.
Dee gematigde protestanten zullen het ondertussen niet leuk gevonden hebben,
datt Nuyens en passant in scherpe bewoordingen kritiek uitdeelde aan de motor
vann het Unie verdrag, Willem van Oranjes broer Jan van Nassau. De aanval roept
reminiscentiess op aan Brouwers' aanval op de reputatie van Lodewijk van Nassau,
alss de grote protestantse held van Heiligerlee. Nuyens legde bijvoorbeeld de nadrukk op diens Duitse afkomst en noemde "de inmenging van Duitsche graafjes, op
zijnn zachts genomen, niet gerechtvaardigd."257 En trouw aan zijn beloften was
dezee Jan van Nassau ook al niet. Want had hij niet de door hem bij de Gentse bevredigingg afgelegde eed geschonden?
Dee viering zelf wilde ondertussen niet al te zeer vlotten. Het oorspronkelijke
plann van het comité om een gedenkzuil op te richten zou bijvoorbeeld op niets uitlopen:: er werd te weinig geld ingezameld.258 Overigens was het aanvankelijk ook
niett gelukt om het standbeeld van Van der Werf in Leiden te financieren. De belangstellingg voor de gedenkdagen begon te tanen. De Utrechtse herdenking werd
zelfss een paar keer uitgesteld. Toen ook nog beschermheer Prins Hendrik kwam
tee overlijden leek het gedaan. Op 5 mei 1879 schreef het Nieuws van de Dag:
"Wijj wisten wel, dat velen in den lande tamelijk koud en onverschillig zijn voor het Verleden;; maar dat de thermometer zoo onder nul was gedaald hadden wij niet durven vermoedenn (...) Het verraadt volslagen gemis aan het warme nationaliteitsgevoel (...) gemis
aann dien kloeken volkszin, die het heden wijdt aan al wat schoon en goed is."259
Dee viering zou uiteindelijk pas op 20 september zijn beslag krijgen, in bescheiden
vorm,, in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen aan de Mariaplaats in
Utrecht,, alwaar de herdenkingspenning van de Unie plechtig werd uitgereikt.
Verderr was er een kleine historische tentoonstelling ingericht met historieplaten.
Hett was een plaatselijke viering, zonder enige landelijke allure.
Inn de Willem van Oranje-herdenking van 1884 zou Nuyens zich niet meer mengen.. Toch was er ook toen nog enig rumoer geweest rondom de verschillende
interpretatiess die aan de de geschiedenis van de opstand gegeven werden. Maar in
eenn gedistantieerde terugblik op de historische gedenkdagen, die sinds 1868 gevierdd waren, constateerde Nuyens dat de katholieken in 1884 "verstandig" had2566 Nuyens, 'De Unie van Utrecht', 245.
2577 Nuyens, 'De Unie van Utrecht', I, 273-274.
2588 Over dit mislukte initiatief zie: Mieke van der Wal, '"Een kleine schatting van hulde en eerbied". De misluktee poging tot oprichting van een monument voor de Unie van Utrecht', in: Mare Adang e.a. (redactie), Met
eigeneigen ogen. Opstellen aangeboden door leerlingen en medewerkers aan Hans L. C. Jaffé (Amsterdam 1984)
135-144.. Een later ander initiatief, een standbeeld voor Jan van Nassau, zou overigens wel met succes bekroondd worden. Dit beeld werd overigens pas in 1883 onthuld.
2599 Nieuws van de Dag, 5 mei 1879. Geciteerd in: Snoep, 'De vieringen van de Unie van Utrecht, 202-203.
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denn gehandeld door er "niets tegen te zeggen". Hij stelde dat "de opgewektheid"
voorr deze feesten niet groot was geweest en dat "althans voor het Volk (...) die gedenkdagenn onopgemerkt [zijn] voorbijgegaan."260 Het wapengekletter rondom de
vieringg van de historische gedenkdagen was echter niet zonder doel geweest: de
Nederlandsee natie had er mede vorm door gekregen.

Conclusie e
Nuyens'' geschiedschrijving maakte een katholieke identificatie met de Nederlandsee natie mogelijk. Zijn katholieke 'nationale' geschiedschrijving stelde hij in
plaatss van de groot-protestantse toeëigening van de Nederlandse natie. Nuyens'
nieuwee visie op de Nederlandse geschiedenis kan het best gekarakteriseerd wordenn als 'groot-katholiek', omdat het een gematigd katholicisme combineerde met
eenn grote mate van tolerantie ten aanzien van andersdenkenden. Nuyens' streven
tott verzoening kwam het duidelijkst naar voren in zijn gelegenheidschriften rondomm de herdenkingen van Leiden, Gent en Utrecht. Hij legde de nadruk op de verzoenendee krachten in de Nederlandse geschiedenis: de gematigde middengroepen
diee trouw bleven aan de voorvaderlijke katholieke godsdienst maar die tegelijk
ookk 'nationaal' waren in hun kritiek op de Spaanse onderdrukking. Zo gebruikte
ookk Nuyens de geschiedenis als een nationale, integrerende kracht. Opmerkelijk
wass nog, en ook dit was nieuw, dat Nuyens' natieconceptie boven de Nederlandsee landsgrens uitsteeg: het sloot immers ook de Zuid-Nederlandse gewesten in en
wass daarom met recht een Groot-Nederlandse interpretatie van de Nederlandse
geschiedenis. .

2600 W.J.F. Nuyens, 'Waaraan is de verhouding tusschen liberalen en katholieken, gelijk die thans (1885) is,
toee te schrijven?', in: Onze Wachter (1885) 191-215, aldaar 205. Over de Willem van Oranje herdenking in
18844 zie: M.-A.D. Delen, M J . M . Hageman en C.G. Wijers, 'De prins is dood. Leve de dode Prins! De Oranje-herdenkingg van 1884', in: E.O.G. Haitsma Muiier & A.E.M. Janssen (redactie), Willem van Oranje in de
historiehistorie 1584-1984. Vier eeuwen beeldvorming en geschiedschrijving (Utrecht 1984) 108-136, over Nuyens aldaarr 123. Totaal afzijdig hadden de katholieken zich nu ook weer niet gehouden. Voor (afkeurende!) reacties
inn het katholieke dagblad De Tijd zie bijvoorbeeld: L. Blok, 'Willem van Oranje herdacht 10 juli 1584 - 10 juli
1884:: herdenken als polemiek', in: Willem van Oranje, themanummer Utrechtse Historische Cahiers (1984) nr.
2/3,, 65-81, aldaar 75-76.

