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99 'Stel wachters bij de bronnen':
hett tijdschrift De/Onze Wachter als
instrumentt van identiteitspolitiek
Inn de negentiende eeuw kreeg de ontplooiing van de verschillende maatschappelijkee groeperingen een vertaling in een breed palet aan culturele tijdschriften.' Dat
hett tijdschrift een belangrijke identiteitspolitieke functie had, bleek vaak al uit de
ondertitel.. Zoals bijvoorbeeld van het oude, in 1842 door seminarieprofessoren
Vann Vree en Broere opgerichte tijdschrift De Katholiek, dat als trotse ondertitel de
spreukk 'Vindicamus hereditatem patrum nostrorum' voerde: Wij houden vast aan
hett erfdeel onzer vaderen, een erfdeel dat vijanden, zoals de bijbeltekst luidt, "wederrechtelijkk hebben bemachtigd". Aardig is om op te merken dat de aanhaling
ontleendd is aan Boek 1 der Makkabeeën, dat net als Boek 2 door Rome tot de Boekenn van het Oude Testament wordt gerekend, maar door de protestanten als apocrieff wordt beoordeeld.
Inn de tweede helft van de negentiende eeuw werd het culturele tijdschrift een
vann de belangrijkste middelen om te reflecteren op de grote maatschappelijke, politiekee en culturele kwesties van de tijd. Zoals Nuyens het formuleerde: "Het Tijdschriftt dient voornamelijk om in een beknopteren vorm een goed overzicht te gevenn van een boek, een gebeurtenis, eene zaak, die voor het oogenblik de aandacht
trekt."22 Deze kwesties dienden door middel van het debat op een hoger plan gebrachtt te worden. Aan de hand van uitvoerige recensies bepaalden de verschillendee tijdschriften (met, daarachter: de verschillende levensbeschouwingen) hun
standpunt.. Dat kon gaan over de geschiedenis van de Nederlandse Opstand net zo
goedd als over de kwestie van het darwinisme. Zelfs de literatuur riep soms heftige
morelee discussies op. Het algemene culturele tijdschrift werd zo een belangrijk instrumentt in dienst van de identiteitspolitiek.
Nuyenss streefde al vroeg naar een eigen tijdschrift. Hij zag zichzelf als één van
dee katholieke tenoren in het intellectuele en maatschappelijke debat. Licht ontvlambaarr en snel verontwaardigd, popelde hij om zijn opvattingen voor het denkendd deel der natie uit te dragen. Eind jaren zestig zette hij daarvoor de KatholiekNeNe derlandscb e brochuren-vereeniging op. Samen met een nog jonge priester Hermann Schaepman richtte Nuyens in 1871 het tijdschrift De Wachter op, later, na een
conflictt met de uitgever, Onze Wachter genoemd.3 De ondertitel van dit tijdschrift
11 Over de 'eeuw van de kritiek' en de functie van het culturele tijdschrift zie met name Remieg Aerts, De letterheren.terheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift de Gids (Amsterdam 1997) 81 -92. Meer in het
algemeenn over de opkomst van het culturele tijdschrift zie G.J. Johannes, De barometer van de smaak. Tijdschriftenschriften in Nederland 1770-1830 (Den Haag 1995) 8-10 en 141-151.
22 W.J.F. Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk van 1815 tot op onze dagen deel 4 (Amsterdam
1886)310. .
33 Het conflict tussen redactie, uitgevers en drukker speelde al vanaf 1871. Het zou uiteindelijk tot een splitsingg van de geesten leiden, waarbij Schaepman en Nuyens van uitgever wisselden en onder de naam Onze
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oogtt mogelijk wat defensief, maar daarom nog niet minder strijdbaar: Tone
custodess fontium', oftewel: 'Stel wachters bij de bronnen'. Nuyens' publicistische
activiteitenn slokten een niet onaanzienlijk deel van zijn tijd op. Over deze publicistischee activiteiten gaat het in dit hoofdstuk.

Eenn tableau de la troupe

Hett liberale tijdschrift De Gids vertegenwoordigde de top van de piramide, het
werdd ook door Nuyens beschouwd als "het voornaamste Tijdschrift van Nederland".44 Toen Busken Huet in 1878 een overzicht gaf van de in dat jaar verschenen
periodiekenn stelde hij dat geen enkel tijdschrift "als een standaard der nederlandschee beschaving kan aangemerkt worden. (...) Er is geen leiding, geen initiatief,
tenzijj in het middelmatige."5 De Gids, het tijdschrift dat daar toch het meest voor
inn aanmerking kwam, leed volgens Huet aan "algemeene verzwakking". 6 Dit
strengee oordeel werd waarschijnlijk ingegeven door persoonlijke frustratie. Buskenn Huet was redacteur geweest bij De Gids. Na zijn vertrek bij het tijdschrift, in
18655 samen met Potgieter, had De Gids haar pretentie om dwingend leiding te gevenn aan het Nederlandse geestesleven opgegeven. Dat zat Huet nog steeds dwars.
DeDe Gids was meer dan ooit een deftig blad geworden, de spreekbuis van het liberalee establishment. Van de andere tijdschriften die Huet in zijn stuk noemde, was
hett overgrote deel liberaal georiënteerd: De Nederlandsche Spectator (het weekbladd waarin Carel Vosmaer zijn 'Vlugmaren' publiceerde), De Vragen des Tij ds
(verbondenn met S. van Houten) en De Levensbode (de eenmansonderneming van
J.. van Vloten). Twee tijdschriften die zich volgens Huet van alle andere maandbladenn onderscheidden, en wel door hun "kerkelijke kleur", waren de vrijzinnigprotestantsee De Tijdspiegel en de katholieke Dietsche Warande. Onze Wachter en
DeDe Katholiek blijven ongenoemd.
Inn katholieke kring was De Katholiek. Godsdienstig, geschied- en letterkundig
maandschrift,maandschrift, qua ouderdom, statuur en eerbiedwaardigheid, te vergelijke
DeDe Gids.7 Dit in 1842 opgerichte blad was een bolwerk van de clerus. Al snel was
WachterWachter het tijdschrift verder zouden voortzetten. Het meest uitvoerig over dit conflict is J. Persyn, die er in
zijnn Schaepmanbiografie een zestal pagina's aan wijdt. Jul. Persyn, Dr Scbaepman deel II (Utrecht/Amsterdam/Antwerpenn 1916) 320-326. Persyn geeft echter een onvolledig beeld door zijn aandacht te concentreren
opp een bijfiguur: de advocaat en publicist Mr. Joan Bohl. Hier wreekt zich dat Persyn niet kon beschikken over
dee correspondentie tussen Schaepman en Nuyens. O o k in het archief van Uitgever Van Rossum, dat in het
Utrechtss Archief wordt bewaard, is veel over het conflict te vinden. Achtergrond was de verslechterende economischee positie van één van de uitgevers, Van den Heuvel, gekoppeld aan een teruglopend abonneebestand
vann De Wachter, dat de onderneming voor alle partijen minder rendabel maakte.
44 Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk van 1815 tot op onze dagen, deel 4, 310. Over De Gids
publiceerdee Remieg Aerts in samenwerking met anderen De Gids sinds 1837. De geschiedenis van een algemeen-cultureelmeen-cultureel en literair tijdschrift ('s-Gravenhage / Amsterdam 1987) en zijn proefschrift De letterheren.
beraleberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift de Gids (Amsterdam 1997).
55 C . Busken Huet, 'Nederlandsche tijdschriften in 1878', in: Idem, Litterarische phantasiën (Amsterdam
1880)) vierde reeks, eerste deel, 177-207, aldaar 189.
66 Idem, 185.
77 Meer in het algemeen over de katholieke pers zie: Gomarius Mes, De katholieke pers in Nederland 185318871887 (Maastricht 1887-1888), met name het hoofdstuk 'Tijd- en Maandschriften', 89-100. De katholieke persgeschiedeniss van de tweede helft van de negentiende eeuw staat nog in de kinderschoenen. Het ontbreekt zelfs
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Afb.Afb. 14 Eenige lezers van Nederlandsche couranten. Uit: Nop Maas, De Nederlandsche spectator.. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw (Utrecht/
AntwerpenAntwerpen 1986) 132.

seminariehoogleraarr H.J.J. Prenger één van de drijvende krachten; vanaf de jaren
zestigg tot aan zijn d o o d in 1889 voerde hij de hoofdredactie. Eerst vanuit Warm o n d ,, later vanuit Hageveld waar hij in 1881 regent en in 1883 president werd. 8
DeDe Katholiek was een gevarieerd tijdschrift, gewijd aan godsdienst, geschiedenis
enn letterkunde. D a t de godsdienst in de ondertitel v o o r o p stond, was geen toeval:
bijnaa alle artikelen en boekbesprekingen w e r d e n geschreven d o o r (oud-)hooglerarenn van de seminaries W a r m o n d en Hageveld. Prenger zocht en vond zijn auteurss dus in zijn directe omgeving. D e stukken waren over het algemeen polemischh en apologetisch, dat wil zeggen antiprotestants. 9 N i e u w was dat vanaf ongeveerr 1870 de artikelen ondertekend werden, voordien waren ze altijd anoniem
verschenen. .

aann een voldoende stevig en afgerond bibliografisch fundament. N a een hoopvol begin is de Bibliografie van
KatholiekeKatholieke Nederlandse Periodieken in het slop geraakt. Over het project zie O t t o S. Lankhorst, 'Verborgen
geschiedenis.. Over het samenstellen van een bibliografie van katholieke Nederlandse periodieken', 15-36, verschenenn in het achttiende Jaarboek van bet Katholiek Documentatie Centrum (uit 1988) een themanummer
overr De gezegende pers: aspecten uit de Nederlandse persgeschiedenis in de 19de en 20ste eeuw.
88 J. Alberdingk Thijm S.J., 'President Prenger', in: De Katholieke Illustratie 22 (1888/89) 266-271, aldaar
voorall 267; A.M.C, van Cooth, 'De uitvaart van den hoogeerw. hooggel. heer H.J.J. Prenger', in: De Katholiek.liek. Godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift 95 (1889) 74-91, aldaar 87-91. In 1884 nam Van
Coothh het secretarisambt van Prenger over maar Prenger bleef "de ziel van de zaak".
99 Rogier, In vrijheid herboren, 288.
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Hett tijdvak rondom 1870 was er één van ingrijpende vernieuwingen. Dat in De
KatholiekKatholiek de verschillende artikelen voortaan werden ondertekend was daar al ee
indicatiee van. Het was een trend die ook in andere tijdschriften waar te nemen is en
die,, wat De Katholiek betreft, samenhing met het aantreden van een nieuwe hoofdredactie.. In diezelfde tijd begon in katholieke kring De Katholiek zijn monopolie
positiee te verliezen. Men kreeg concurrentie van diverse andere katholieke tijdschriften.. In 1867 werd De Katholieke Illustratie en het satirische Het dompertje
vanvan den ouden Valentijn opgericht. In 1868 volgde het jezuïtenblad Studiën en in
18711 De Wachter. Met de twee al bestaande bladen van Thijm (de Volksalmanak en
DeDe Dietsche Warande) was het palet van de katholieke pers aanmerkelijk verbreed.
Zoo was er voor elk wat wils. Voor de 'gewone man' was er de Volksalmanak en de
KatholiekeKatholieke Illustratie; voor de clerus De Katholiek; voor de meer kunstzinnig en
terairr geïnteresseerden de Dietsche Warande. Studiën was aanvankelijk niet meer
dann een brochurereeks en zou pas later uitgroeien tot een werkelijk tijdschrift. Het
wass bestemd voor filosofisch en theologisch geschoolden en voor een algemeen
ontwikkeldd publiek te hoog gegrepen.10 Het katholieke opinieklimaat begon zich te
differentiëren.. Hoe paste De Wachter in dit brede palet?

Eenn mislukte poging tot samenwerking met Alberdingk Thijm

Nuyenss broedde al veel langer op een tijdschrift. De eerste serieuze plannen daterenn van rond 1860." Hij had toen het idee om Thijms Dietsche Warande om te
vormenn tot een algemeen cultureel tijdschrift. Het plannetje zou nooit van de
grondd komen maar is interessant omdat het een voorafspiegeling is van wat later
mett De Wachter wèl zou lukken.
Rondd 1860 was Nuyens een late dertiger, die bij het katholieke publiek bekend
wass door enkele gedichten en een aantal pausportretten, gepubliceerd in Alberdingkk Thijms Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken. Zijn enige publicatiee van lange adem was het tweedelige Het katholicismus in betrekking met de beschavingschaving van Europa. Juist in de jaren rond 1860 liet Nuyens van zich horen me
enkelee pamflettistische en polemische stukken, onder andere over de Romeinse
kwestiee en over Roussel. Veel van deze stukken waren geschreven op verzoek van
dee Amsterdamse vereniging 'Regt voor Allen' (voor 'allen' kan overigens gevoeglijkk 'katholieken' gelezen worden), een club waar Alberdingk Thijm secretaris
was.. De brochures werden onder auspiciën van 'Regt voor allen' uitgegeven bij
C L .. van Langenhuysen, waarvan Thijm eigenaar was.
Voorr Nuyens was het duidelijk dat hij zijn polemische ijver het best kon kanaliserenn in een tijdschrift. Thijms culturele tijdschrift de Dietsche Warande leek een
100 H . Duurkens, 'Voorrede', in: Register op het tijdschrift Studiën van het lste tot en met het 100ste deel (Ie
tottot en met 55e jaargang) 1868-1924 ('s-Hertogenbosch z.j.) 3;:"-9':', aldaar 4*.
111 Het relevante bronnenmateriaal bestaat uit een vijftal brieven van Thijm aan Nuyens over dit onderwerp,
diee allen te vinden zijn in het Archief Nuyens. Vergelijk A.E.M. Janssen, 'Thijm en Nuyens: over een esthetischh en moreel beproefde vriendschap', in: P.A.M. Geurts e.a. (redactie), J.A, Alberdingk Thijm. Erflater van
dede negentiende eeuw (Baarn 1992) 232-263, aldaar 244-245 en G.C.W. Görris, Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in
hethet licht van zijn tijd (Nijmegen 1908) 77-79.
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aardigee springplank te bieden. Zou het niet wat zijn, zo stelde Nuyens aan Thijm
voor,, om dit esthetisch georiënteerde blad uit te bouwen tot een algemeen cultureell en politiek tijdschrift? Daaraan ontbrak het toch in katholiek Nederland? 12
Hett al wat oudere en eerbiedwaardige tijdschrift De Katholiek telde niet mee: dat
wass een blad dat volgeschreven werd door en voor de clerus en waarin het accent
lagg op theologische kwesties.
Thijmss Dietsche Warande, waarvan de eerste jaargang in 1855 verscheen, was
niett het katholieke strijdschrift dat Nuyens zich wenste. Het was, zoals de ondertitell aangaf, een tijdschrift voor Nederlandsche oudheden, en nieuwere kunst en
letteren.letteren. Het handelde kortweg over "ons verleden en ons heden, voor zoo ver beidenn zich in aesthetische vormen openbaren."13 Wat Nuyens dwars zat was dat de
talentrijkee Thijm zijn energie verspilde aan een blad dat slecht gelezen werd. Nog
ergerr was dat Thijm zelfs schreef voor algemene bladen als De Gids en de Konst- en
Letterbode.Letterbode. Die energie zou gestoken moeten worden in een blad voor en door katholieken,, dat breder van opzet moest zijn dan de Dietsche Warande. Nuyens ging
voortvarendd aan de slag en ontwierp een program voor een vernieuwde Dietsche
Warande.Warande. Het was een conservatief program, zo schreef hij Thijm: hij bepleitte een
strijdbaarr blad dat zich inzette voor de traditionele katholieke waarden, tégen de
liberalee beginselen en vooral ook tegen de protestantse aanmatigingen.
Nuyenss zat dus boordevol ideeën terwijl hij tegelijkertijd een praktische mogelijkheidd zag, die makkelijk uitvoerbaar leek. Toch zou het plan om de Dietsche
WarandeWarande te hervormen mislukken. Dit kwam omdat Nuyens' ideeën op twee beslissendee punten afweken van die van Thijm. Hier openbaarde zich een kloof tussenn de twee vrienden, die vooral voor Thijm onoverbrugbaar was. In Thijms brievenn is tussen de regels door te lezen dat deze er niets voor voelde zich op te sluitenn in de bedompte vertrekken van het eigen volksdeel. Thijm was niet geïnteresseerdd in preken voor eigen parochie terwijl bij Nuyens daar wèl de prioriteit lag.
Nuyenss wilde zich in eerste instantie beperken tot de eigen geloofsgenoten, die hij
mett behulp van het tijdschrift dacht te kunnen emanciperen. Thijm was veel
tegendraadserr dan Nuyens en zijn gevoelens over de eigen geloofsgenoten waren
opp zijn minst ambivalent te noemen.14 Thijm zag zichzelf weliswaar als de grote
voortrekkerr van een katholieke herleving, maar zijn activiteiten waren meer naar
buitenn dan naar binnen gericht. Thijm publiceerde bij voorkeur in de algemene
pers.. Hij geloofde weliswaar meer dan vroeger, "dat ik bizonder tot mijn geloofsgenotenn behoor te spreken" maar hij wilde toch vooral gelezen worden door mensenn die er toe deden en die zijn pennenvruchten op waarde wisten te schatten. Helaass waren die nauwelijks binnen het katholieke volksdeel te vinden: "We hebben
geenn setïèn-lezend katholiek publiek! Daar zit de knoop." 15 Er was eenvoudigweg

122 N u y e n s ' voorsrei aan Thijm valt af te leiden uit Thijms antwoord. Thijm aan Nuyens 28 maart 1859.
133 Uit de 'Inleiding' van de eerste jaargang, Dietsche warande 1 (1855) 1-9, aldaar 4.
144 Vergelijk Peter Rietbergen, 'J.A. Alberdingk Thijm herdacht. Enige beschouwingen over katholieke inculturatiee als proces en probleem in de negentiende eeuw' en Jan Roes, 'Alberdingk Thijm, herlever en erflater',, beiden in: Geurts, J.A. Alberdingk Thijm. Erflater van de negentiende eeuw, resp. 39-57 en 11-38 (over
Thijmss problematische relatie met zijn geloofsgenoten m.n. 25-26).
155 Thijm aan Nuyens, 28 maart 1859.
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geenn markt voor een cultureel tijdschrift van katholieke signatuur.
Hett tweede geschilpunt was Thijms esthetische fixatie. Thijm was veel meer een
estheett dan Nuyens kon en wilde wezen. Thijm: "Ons meeningsverschil, Waarde
Vriend!,, zit grootendeels hierin, dat Gij den strijd, dien ik in de 'Warande' voer, teveell als een spiegelgevecht, een tournooi om den glimlach eener jonge vrome
schoone,, die men des noods 'Christelijke Kunst' intituleere, beschouwt. De kunst
zelvee staat niet zeer hoog bij U aangeschreven, en hoe de werking der Heilige Liturgiee en daardoor de stichting van de Christen, en der opbouw der gantsche
maatschappijj door een terugkeer tot de ware aesthetische beginselen ontzettend
versterktt kan worden, schijnt Gij niet te waardeeren. Gij vergeet dat de Kunst de
geheelee theorie van het al door den menschelijke geest beheerschte zintuigelijkwaarneembaree in zich sluit, en dat men met de vormen dikwijls meer veroveringenn maakt dan met de ideeën."lb Het tweede geschilpunt ging dus om de inhoud
vann het blad. Thijms voorkeur voor een esthetisch georiënteerd blad botste met
Nuyens'' streven naar een algemeen cultureel tijdschrift. Over inhoud, doelgroep
enn doelstelling liepen de meningen dus uiteen. Samenwerking leek onmogelijk.
Tochh liet Thijm zich nog bijna overtuigen door Nuyens' dringende verzoek. De
drukk bezette handelsman begon namelijk steeds meer op te zien tegen het praktischee redactiewerk17 en zag in de nieuwe formule een mogelijkheid om deze zware
taakk aan Nuyens over te doen. Oktober 1861 ging Thijm daarom toch met Nuyens'' voorstel akkoord, onder één conditie: "Ons beider namen zullen op den titel
komen:: tres bien: maar ik zal bevoegd doch niet gehouden zijn den redakteursarbeidd te verrichten. Met andere woorden: Gij zult praktisch redakteur zijn: ik
slechts,, als er spoedig beslist moet worden en gij te ver van de pers verwijderd
zijt."18 8
Maarr ook Nuyens zag het niet zitten de praktische redactiearbeid in zijn eentje
tee doen. Getracht werd daarom een derde man bij het project te betrekken, de lateree eigenaar-hoofdredacteur van De Tijd M.W. van der Aa. Na aanvankelijke instemmingg (Van der Aa had zelfs al een naam voor het nieuwe tijdschrift bedacht)
zouu deze poging op een mislukking uitlopen.19 En met zijn tweeën konden Nuyenss en Thijm de kar niet trekken.
Waarschijnlijkk zullen zowel Thijm als Nuyens weinig rouwig zijn geweest dat
dee samenwerking op het laatste moment was afgeketst. Thijm, omdat hij uiteindelijkk zijn Dietsche Warande toch het liefst voor zichzelf alleen hield. Zijn eigendunkk stimuleerde hem daarin. Hij vreesde een persoonlijke afgang als de gereorganiseerdee Dietsche Warande zou mislukken, een nieuwe Dietsche Warande
waarvoorr hij veel minder de verantwoordelijkheid droeg. "Ik heb nu vijf dikke
deelenn der 'D. Warande' volgeschreven: ik kan dus zonder er al te slecht af te komenn heengaan: maar hervorm ik mijn tijdschrift - en valt die poging in het water,

166 Thijm aan Nuyens, 28 maart 1859, Zie ook Janssen, 'Thijm en Nuyens', 244.
177 "Ik kan mij onmogelijk meer aan den band der knellende periodiciteit leggen." Thijm aan Nuyens, 20 novemberr 1861.
188 Thijm aan Nuyens, 23 oktober 1861.
199 Thijm aan Nuyens, 4 december 1861 en 9 januari 1862. Van der Aa's verzinsel De Loods roept reminicentiess op aan De Gids.
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dann maak ik en mijne mede schipbreukelingen een slecht figuur."20
Maarr ook Nuyens kon opgelucht ademhalen. Hij zou namelijk wel erg veel waterr in de wijn hebben moeten doen. De zeer voorzichtige Van der Aa had namelijk
alss eis gesteld dat de polemiek zo veel mogelijk uit het blad geweerd moest worden,, in ieder geval in de aanloopperiode. 2 ' Voor Nuyens was dit onacceptabel. De
samenwerkingg met Thijm was mislukt. Later zouden er nog enkele andere toenaderingspogingenn zijn, bijvoorbeeld in 1867 toen Thijm alsnog zijn Dietscbe Waranderande wilde openstellen voor historische stukken22 en in 1880 toen het wat minder
gingg met Onze Wachter en Nuyens een fusie tussen beide bladen voorstelde,23
maarr echt serieus waren deze voorstellen toch niet.

Eenn nieuwe partner: Schaepman
Nuyens'' denkbeelden over een op te zetten tijdschrift waren dus al behoorlijk uitgekristalliseerd,, het ontbrak hem alleen nog aan een partner. Deze zou hij vinden
inn de persoon van Schaepman. Het leeftijdsverschil tussen beiden springt in het
oog.. Toen ze elkaar leerden kennen, in 1868, was Nuyens 45 en Schaepman nog
pass 24 jaar. Nuyens was uitgegroeid tot een katholieke celebriteit. Begin jaren
zestigg was zijn Geschiedenis der regering van Pius IX van de pers gerold en rond
18688 werkte hij aan zijn Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, waarvan al
enkelee afleveringen verschenen waren. Schaepman was weliswaar net van het seminarie,, maar had toch al van zich doen spreken. Thijm had enkele van zijn gedichtenn gepubliceerd en hem binnengehaald als een nieuwe Bilderdijk. Nuyens
leerdee Schaepman kennen op een zondag in september 1868, toen Nuyens' vriend
J.J.W.. van den Biesen de 'jonge dichter' kwam voorstellen in Westwoud. Schaepmann bleef zelfs een nachtje slapen.24 Hij liet een diepe indruk achter. Mevrouw
Nuyenss vroeg zelfs om een portretje van hem, dat hij haar een paar weken later
toestuurde.255 Kort daarop vertrok Schaepman naar Rome om daar verder te studeren.. Hij zou er bijna twee jaar blijven. Hij promoveerde er tot doctor in de godgeleerdheidd en woonde als secretaris van zijn neef, de aartsbisschop van Utrecht
A.I.. Schaepman, het Vaticaans concilie bij. Vanuit Rome schreef hij pagina's lange
brievenn aan Nuyens: over Rome en de zoeaven (waaronder Nuyens' broer Andre),, over Veuülot en ook over de Nederlandse katholieken.
Dee gedachte om Schaepman als mederedacteur te vragen kreeg pas langzaam

200 Thijm aan Nuyens, 20 november 1861.
211 Thijm had hierover onderhandeld met Van der Aa. "Ik heb uw programma op mijne wijze herschreven
(enn verzacht) - maar van der Aa vindt het nog veel te uitdagend en beweert dat wij zeer zachtjens van wal moetenn steken." Thijm aan Nuyens, 31 december 1861.
222 Thijm aan Nuyens, 3 januari 1867.
2323 Thijm aan Nuyens, 9 december 1880.
244 WJ.F. Nuyens, 'Herman Johan Aloysius Maria Schaepman', in: Eigen haard (1888) 449. Schaepman was
verwantt met de Van den Biesens: J. Witlox, Schaepman ah staatsman (Amsterdam 1960) deel I, 5.
255 Schaepman aan Nuyens, 4 oktober 1868. Schaepman heeft N u y e n s ' echtgenote altijd als een soort pleitbezorgerr gezien. Zie bijvoorbeeld Schaepman aan Nuyens, 19 oktober 1879: een brief die hij plagend afsluit
met:: "Groet U w vrouw, die toch altijd mijn beste partijgenoot is en die U onder den pantoffel moet houden."
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vorm.'66 Dat lag voor de hand. Schaepman zat ver weg in Rome en zou voorlopig
ookk niet terugkeren. Samenwerking zat er dus voorlopig niet in. En omdat een
tijdschriftt daardoor voorlopig niet haalbaar leek zette Nuyens in op een second
bestbest optie: een brochurereeks. In 1868 startte hij met de Katholiek-N e derlandsch e
Brochuren-Vereeniging,Brochuren-Vereeniging, de geregelde uitgave van een reeks vlugsc
vorderingg van de zaak van godsdienst, waarheid en recht".27 Hij zette deze reeks
opp in samenwerking met zijn aangetrouwde neef E.P.J. van der Hurk, die geneesheerr was in Haarlem. Dat hij Schaepman niet vergeten was, bleek uit het motto dat
hijj koos bij de eerste brochure: enkele strofen uit Schaepmans bekende gedicht
'Dee Pers'. Schaepman had er wel oren naar om voor de brochurereeks te schrijven.
All in één van zijn eerste brieven uit Rome biedt hij zich aan bij de "excellentisima
signoree dottore". 28 Voor de ambitieuze Schaepman was het contact met Nuyens
eenn praktische manier om zijn wat langere stukken gepubliceerd te krijgen (zijn
korteree stukken kon hij kwijt in De Tijd). Als onderwerp koos hij de Romeinse
Piusfeesten,, ter gelegenheid van het vijftigjarig priesterjubileum van Pio Nono.
Hett stuk verscheen in de tweede jaargang en telde bijna 50 pagina's.
Inn Rome dacht Schaepman lang en diep na over wat hij met zijn toekomst wilde.. Hij zag het niet zitten om als eenvoudig dorpspastoortje te eindigen. Op 13
novemberr 1869 vertrouwde hij Nuyens toe: "Mijn ideaal is bij mijn terugkomst in
Nederlandd in de journalistiek te treden."29 Mogelijk bracht dit Nuyens op het idee
omm Schaepman voor zijn tijdschriftenplan te strikken.
Datt Nuyens en Schaepman voor elkaar kozen wil niet zeggen dat deze keuze op
voorhandd al natuurlijk en vanzelfsprekend was. In verschillende opzichten waren
Nuyenss en Schaepman eikaars tegenpolen: qua leeftijd en belangstelling, in
geestelijkee staat (leek tegenover priester) en, misschien nog het belangrijkst, ook
inn politieke denkbeelden. Van beslissend belang was de eerste kennismaking
waarbijj Schaepman een uitstekende indruk op Nuyens maakte. Waarschijnlijk zal
Nuyenss wel eens geglimlacht hebben om het tomeloos enthousiasme dat de jonge
Schaepmann ten toon spreidde, maar die energie was alleen maar nuttig om het tijdschriftt tot een succes te maken. Schaepman was de harde werker die hij nodig had.
Ookk inhoudelijk zouden ze elkaar goed aanvullen. Een taakverdeling zoals
Nuyenss die ook met Thijm had gedacht, lag voor de hand. Schaepman had zich
immerss ontpopt als dichter van formaat en hij had ambities op het terrein van de
literairee kritiek.30 Nuyens' belangstelling was meer prozaïsch en ging vooral uit
naarr politiek en geschiedenis. De belangrijkste terreinen waren daarmee bestreken
enn afgepaald.
Tenslottee speelde voor Nuyens nog een belangrijke tactisch-politieke overwegingg een rol: Schaepmans familieband met de aartsbisschop. Voor een leek als

266 Het meest uitvoerig over de incubatieperiode van De Wachter, gebaseerd op de briefwisseling Schaepman-Nuyens,, is J. Witlox, Schaepman als staatsman (Amsterdam 1%0) deel I, 39-57.
2727 Uit de inleiding van de eerste brochure, een stuk van Nuyens zelf dat verscheen onder de titel De geest der
eewweeww en de geest der waarheid (Haarlem 1868).
288 Schaepman aan Nuyens, 15 april 1869.
299 Schaepman aan Nuyens, 13 november 1869.
300 Schaepman aan Nuyens, 13 november 1869.
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Afb.Afb. 15 H. Schaepman op
jongejonge leeftijd, toen bij met
NuyensNuyens het tijdschrift De
Wachterr opzette. Foto: KLiB/
KDCKDC Nijmegen.

N u y e n ss was dit bepaald geen uit te vlakken voordeel. D e clerus had geen hoge pet
opp van de lekenachterban. D o o r de medewerking van Schaepman, zou hij zich
ookk verzekeren van de goedkeuring van de clerus.
Schaepmann zat in een heel andere positie. Hij was toen al, ondanks zijn jeudige
leeftijd,, een eigenzinnig man met een grote geldingsdrang. 31 H e t aanbod van N u y enss was aantrekkelijk o m d a t hij zijn lot k o n verbinden met iemand die reeds naam
gemaaktt had: daar k o n hij als beginnend publicist zijn voordeel mee doen. D a t
N u y e n ss 'slechts' een leek was, vond Schaepman niet bezwaarlijk. Schaepman
h o o r d ee niet bij het slag priesters dat alleen maar neerkeek o p intellectuele leken.
H e tt leek h e m zelfs een voordeel. Schaepman hield niet zo van het klerikale
wereldje.. Koste wat het kost wilde hij vermijden een klerikaal blad te maken, dat
zoalss De Katholiek, alleen door geestelijken gelezen werd. Schaepman en N u y e n s
haddenn dus diverse gemeenschappelijke belangen. D e politieke tegenstellingen
tussenn hen zullen beiden aanvankelijk onderschat hebben.

311 Samenvattend over de complexe persoonlijkheid van Schaepman zie J.A. Borncwasser, Curiale appreciatiesties van de priester-politicus Schaepman (Amsterdam e.e. 1986) ^Mededelingen der Koninklijke
Nederlandse
AkademieAkademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, nieuwe reeks, deel 49, nr. 7, met name 3-4.
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Schaepmann hoefde niet lang over Nuyens' voorstel na te denken. Vanuit Rome
schreeff hij een enthousiaste brief van liefst acht kantjes: "Lang heb ik erover nagedachtt wat ik met mijn pen zou aanvangen. Schrijver te zijn en nu en dan een gedichtt of brochure uitgeven is mij niet genoeg. (...) Een revue, een tijdschrift onder
onzee gezamenlijke redactie is in zekeren zin mijn ideaal."32 Dat "in zekeren zin"
verweess waarschijnlijk naar de persoon van Nuyens. Schaepman vond hem bijvoorbeeldd een matig stilist.
Overr het karakter van het tijdschrift waren ze het snel eens: een algemeen cultureell tijdschrift, zoals Nuyens dat tien jaar eerder ook aan Thijm had voorgesteld.
Inn de woorden van Schaepman: "Wij sluiten niets uit. Historie, rechtsgeleerdheid,
letterkunde,, wijsbegeerte etc. - alles in zoover het met het intellectueel en moreel
levenn der maatschappij in verbinding treedt."33 Schaepman bruiste al meteen van
ideeënn over de verschijningsfrequentie en ook over het soort artikelen dat zij zoudenn moeten plaatsen. Voor zijn dichterlijk enthousiasme verontschuldigde hij zich
vastt bij voorbaat. "Gij zult wel het hoofd schudden en zeggen, dat er weer de noodigee poëzie inzit. Mais Ie poëte est Ie pilote, qui regarde les étoiles et montre Ie
chemin."" En passant veegde hij al Nuyens' voorstellen over mogelijke medewerkerss van tafel. Volgens Schaepmanbiograaf Witlox deed "stoommachine" Schaepmann "in een min of meer overmoedige vaart" al meteen een greep naar de leiding
vann het blad. Even verderop schrijft Witlox vertederd: "Geven al deze explosie's
niett een prachtige close-up van de Romeinse vulcaan?"34 Nuyens lijkt daarmee
naarr de achtergrond gedrongen, maar deze indruk hangt samen met het gebrekkigee bronnenmateriaal. Alleen Schaepmans brieven zijn namelijk bewaard gebleven.
InIn werkelijkheid lag het veeleer omgekeerd. Nuyens was bepaald niet in een
leunstoell achterover gezakt. Hij was immers degene geweest die de eerste impuls
hadd gegeven en ijverig op zoek was gegaan naar medewerkers. Verder had hij een
reekss van praktische taken op zich genomen, zoals het vinden van een
drukker/uitgever.. Omdat Schaepman nog steeds in Rome zat, was het begrijpelijk
datt het initiatief bij Nuyens lag. Schaepmans vulcanische erupties waren eerder
woordenn dan daden. In de praktijk stond Schaepman zelfs op de rem, omdat hij
zichh nog niet teveel wilde vastleggen.35 Bijvoorbeeld met betrekking tot de mogelijkee medewerkers, die niet lichtvaardig gekozen mochten worden. Hij wilde een
maximumm invloed op de keuze omdat hij bang was dat het tijdschrift anders een
hemm onwelvallig imago zou krijgen. En die invloed kon hij niet van verre doen
gelden.. Ook Nuyens' keuze voor de Haarlemse uitgever A.B. van den Heuvel, de
uitgeverr van zijn Brochuren-vereeniging, stond voor Schaepman niet vast. Hij
vermoeddee dat de aartsbisschop hier nog wat over te zeggen wilde hebben. Het
wass in Schaepmans belang om alle belangrijke beslissingen uit te stellen tot na zijn
terugkeerr uit Rome.
Alss titel van het tijdschrift werd gekozen voor De Wachter. Door deze naamskeuzee is het gemeengoed geworden om te denken dat het tijdschrift van begin af
322
333
344
355

Schaepman aan Nuyens, 9 mei 1870.
Schaepman aan Nuyens, 29 juni 1870.
Witlox, Schaepman ah staatsman, deel I, 44 en 45.
Schaepman aan Nuyens, 9 mei 1870; 29 juni 1870; 8 juli 1870.
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aann is opgezet als een katholieke pendant van De Gids.ib Dat was echter, zeker aanvankelijk,, niet het geval. In de brieven van Schaepman aan Nuyens wordt aanvankelijkk met geen woord gerept over De Gids. Het was Nuyens' idee om het blad De
MorgensterMorgenster te noemen, maar Schaepman vond dat te achttiende-eeuws klinken.
Schaepmann voelde meer voor De Maatschappij. "Maatschappij zegt dat wij alles
gevenn en ten eersten en ten laatsten actueel zullen zijn."37 Ook Nuyens' compromisvoorstel,, De Tijdgenoot, haalde het niet. In de ene titel werd het algemeen
maatschappelijkee karakter van het tijdschrift benadrukt, in de andere de actualiteit.. Beide titels klinken erg algemeen en zijn niet specifiek katholiek.
Pass dan komt ineens hun beider kennis Van den Biesen met het voorstel De Katholieketholieke Gids. Het bracht Schaepman op het idee van De Wachter. "Wat zegt Gij
vann 'De Wachter'? Daarin ligt een antithese van 'de Gids'."38 Nu de titel was vastgelegdd konden Schaepman en Nuyens aan de slag. Om de overgang van oud naar
nieuww te versoepelen, stelde Nuyens voor dat Schaepman alvast in de redactie zou
komenn van de Brochuren-Vereeniging. Schaepman ging hiermee akkoord, door
eenn misverstand werd zijn naam echter niet op de titelpagina vermeld.39
Dee Haarlemse uitgever van de Brochuren-Vereeniging, H.B. van den Heuvel,
zouu gaan functioneren als de uitgever van De Wachter. Als drukker werd gekozen
voorr de Utrechter Van de Weijer. O p instigatie van de aartsbisschop stelde
Schaepmann nog een tweede uitgever voor: de Utrechtse firma J.R. van Rossum.
Ditt was een tactische manoeuvre om de clerus voor hen te winnen of althans niet
vann De Wachter te vervreemden. Van Rossum was daarvoor een belangrijk medium.. Schaepman: "Deze boekhandel beheerscht onze Utrechtse geestelijkheid en
ikk zeg U ronduit, dat Monseigneur en meer groote hanzen er nog al op gesteld
zijn."400 De min of meer officiële status van de Weduwe van Rossum (haar man was
inn 1856 overleden) bleek uit het feit dat zij de wekelijks verschijnende kerküjst van
dee stad Utrecht uitgaf.41
Inn een gezamenlijk ondertekend contract werden de taken verdeeld en werd ook
eenn financiële verdeelsleutel afgesproken.4' De belangrijkste bepaling was dat Van
366 Zie bijvoorbeeld J.A. Bornewasser, 'Schaepman, ultramontaan en christen-democraat', in: J.A. Bornewasser,, Kerkelijk verleden in een wereldlijke context (Amsterdam 1989) 284-288, aldaar 285.
377 Schaepman aan Nuyens, 29 juni 1870. Zie ook zijn brief van 8 juli 1870.
388 Schaepman aan Nuyens, 18 oktober 1870.
399 Schaepman aan Nuyens, 10 juli 1870. Mederedactielid Van der H u r k was weggevallen wegens verhuizing
naarr Venray. Görris, Dr. W.J.F. Nuyens, 172.
400 Schaepman aan Nuyens, maandagavond [niet verder gedateerd] 1870. Volgens Witlox, Schaepman als
staatsman,staatsman, deel I, 49, "waarschijnlijk in november". Uit de verwijzingen naar Schaepmans brochure over
Romee en die van pastoor Wessels over kunst en christendom valt echter te concluderen dat de brief moet zijn
geschrevenn vóór 26 september en waarschijnlijk na 6 september. Dus: maandag 19 september 1870. Witlox
schrijftt dan ook ten onrechte "eindelijk" als hij spreekt over de formele toezegging van de aartsbisschop.
411 Het archief van uitgever/boekhandel Van Rossum wordt bewaard in het Gemeentearchief Utrecht, inventarisnummerr 336. Zie G. Boer, Inventaris van het archief van de Firma Wed. J.R. van Rossum. Boekhandel/kunsthandel/uitgeverijdel/kunsthandel/uitgeverij
te Utrecht (Publicaties van de gemeentelijke archiefdienst, Utrecht 1989). Voor
meerr technische en commerciële zijde van het productieproces is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen,, geschikt bronnenmateriaal is echter schaars. Het maakt het archief van de Uitgever/boekhandel Van Rossumm tot een waardevolle bron. Voor een tussenbalans van dit type onderzoek zie: 'Papier, druk en communicatie'' in H.W. Lintsen e.a. (redactie), Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een modernene samenleving 1800-1890. Deel II. Gezondheid en openbare hygiëne; Waterstaat en infrastructuur; Papier,
drukdruk en communicatie (Zutphen 1993) 175-281.
422 Deze overeenkomst tussen de redactie en de beide uitgevers is opgemaakt in Rijsenburg en getekend 25
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denn Heuvel de expeditie en de administratie zou doen en dat Van Rossum verantwoordelijkk was voor het drukproces. Het was uitgever Van den Heuvel die de
abonnementenadministratiee bijhield, hij zorgde voor de verzending van het tijdschrift.. Elk half jaar maakte de Haarlemmer een rekening en verantwoording op
enn zorgde hij voor de financiële afwikkeling. De uitgevers namen ieder de helft
vann de exploitatiekosten voor hun rekening. De overeenkomst had een looptijd
vann twee jaar en zou daarna jaarlijks stilzwijgend verlengd worden.
Hett tijdschrift was in principe een maandblad dat per aflevering vier tot zes vellenn groot zou zijn. Een jaargang zou minstens dertig vel moeten tellen en hoogstenss vijftig vel druks.43 Dit kwam overeen met circa 800 pagina's druk. De uitgeverss hadden zich verplicht het tijdschrift uit te brengen "acht dagen nadat het laatstee blad ter afdrukking is gegeven."44 Dit was onder andere om een regelmatige
verschijningg van het tijdschrift te garanderen. Schaepman was verantwoordelijk
voorr de drukproeven. Dat was praktisch omdat hij regelmatig in Utrecht kwam,
dee vestigingsplaats van de drukker én van de voor het drukproces verantwoordelijkee uitgever. Hij ging regelmatig langs bij Van Rossum. Maar ook de auteurs kregenn de drukproeven van hun bijdragen voorgelegd. Dat gold voor Nuyens maar
ookk voor anderen.45

Inn de beginperiode ging veel tijd zitten in het aan de man brengen van het tijdschrift,, want, zoals Schaepman aan Nuyens schreef: "de zaak van "de Wachter"
eischtt publiciteit"46. November 1870 werd druk gewerkt aan een circulaire,47 eind
decemberr moest het eerste nummer verschijnen. Er werden advertenties gezet in
NieuwsbladNieuwsblad van de boekhandel en in de Colporteur.** Via zijn contacten met S
enn Van der Aa zorgde Schaepman voor een berichtje in De Tijd.49 De inspanningen
wierpenn vruchten af. Op 3 januari 1871 berichtte Schaepman: "Goddank, onze
eerstee aflevering heeft te Utrecht in alle kringen een bepaald succes."50 Het aantal
abonneess was meteen al behoorlijk: 849 netto, 907 bruto.51 Het verschil tussen nettoo en bruto zat hem in de exemplaren die in consignatie door de boekhandels werdenn afgenomen. In augustus was dit aantal al opgelopen tot 1136 netto (bruto

oktoberr 1870. G A U , Archief van Rossum, inv.nr. 214 ('Stukken betreffende de uitgave van De Wachter en
OnzeOnze Wachter').
433 Hierover zie de 'Wijze van uitgave van Onze Wachter', Archief Van Rossum, inv.nr. 215.
444 Artikel 1 van de overeenkomst.
455 Zie bijvoorbeeld Prof. Wensing aan Schaepman, 25 april 1879: "Heden morgen ontving ik de proeven
voorr het volgend nummer van O n z e Wachter". Schaepman stuurde de brief door aan Nuyens, dat is de reden
datt hij te vinden is in de briefwisseling Schaepman-Nuyens. Nuyens kreeg meestal de drukproeven van zijn eigenn stukken ter correctie voorgelegd en soms ook wel van andere artikelen. Schaepman kon niet altijd instemmenn met N u y e n s ' correcties. "In verband hiermede moet ik u verzoeken mij nooit meer te helpen in mijn correctiess of U streng te bepalen tot drukfouten. Gij hebt een paar onzer zinnen niet verstaan." Schaepman aan
Nuyens,, 30 maart 1882.
466 Schaepman aan Nuyens, 19 december 1870.
477 Hiervoor zie de brieven van Schaepman aan Nuyens van 7, 13, 14 november 1870.
488 Zie de Rekening en verantwoording van Van den Heuvel aan Van Rossum over het eerste halfjaar van
1871. .
499 Schaepman aan Nuyens, 13 november 1870.
500 Schaepman aan Nuyens, 3 januari 1871.
511 Van den Heuvel aan Van Rossum, 26 januari 1871.
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1214).522 De abonnees zorgden voor de benodigde financiële middelen om het tijdschriftt draaiende te kunnen houden. Een (half-jaarlijks) abonnement kostte ƒ2,50.
Niett duur, als je het vergelijkt met een tijdschrift als De Gids.iy
Naa een succesvolle start, waarin het aantal abonnees nog in het eerste jaar steeg
tott maar liefst 1214 bruto volgde echter al snel stagnatie en teruggang. Twee jaar
later,, in 1873, zou het tot iets onder de 600 abonnees dalen. In vergelijking met bijvoorbeeldd De Gids, waren deze cijfers echter zeer behoorlijk. Dat was in ieder gevall de mening van Schaepman, naar aanleiding van een schatting van Nuyens dat
DeDe Gids er ongeveer 1800 zou hebben.54 Deze schatting was overigens veel te optimistisch.. In 1865 telde De Gids maar 840 abonnees, een aantal dat zou klimmen
tott circa 1500 in 1887.55 De meer dan 1000 abonnees uit het eerste jaar van De
WachterWachter zijn in dat licht bezien uitzonderlijk te noemen.56 Het grootste deel van
haarr bestaan zal Onze Wachter ongeveer tussen de 550 en 600 abonnees geteld
hebben.. Dat was blijkbaar voldoende om het blad draaiende te houden.
Terwijll we over het getal der abonnees redelijk zijn ingelicht, is het moeilijker
zichtt te krijgen op het profiel van de lezer van De Wachter?7 Voor Nuyens was de
eigenn katholieke bevolking de belangrijkste doelgroep, Schaepman hoopte ook
daarbuitenn op lezers. Onder de meer dan 1000 abonnees uit het eerste jaar zaten
zekerr ook liberale en protestantse lezers. Er werden in ieder geval heel wat exemplarenn onder "anders denkenden boekhandelaren" afgezet.58 Mogelijk waren zij
hett die al snel afhaakten toen het karakter van het tijdschrift duidelijk werd. De
WachterWachter was immers een katholiek tijdschrift dat het erfgoed van een onderdruktee bevolkingsgroep wilde opeisen. Maar zo klerikaal als De Katholiek was het tijdschriftt toch ook niet. Voor de jaren van vóór de breuk met Van den Heuvel beschikkenn we over lijsten van abonnees.59 Zo worden ze in ieder geval genoemd. In
werkelijkheidd worden alleen de distributeurs vermeld, in casu de boekhandelaren
diee voor de verspreiding van De Wachter zorgden. Het zijn vooral de boekhandelarenn in de grote steden uit Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en
Overijssell waar de meeste exemplaren worden afgezet, aangevoerd door de steden
vann Van den Heuvel en Van Rossum zelf: Haarlem (244), Utrecht (170), Amsterdamm (158), Rotterdam (66), 's-Hertogenbosch (66), 's-Gravenhage (36), Zwolle
(35)) en Leiden (32).60 Van den Heuvel was goed voor 227 exemplaren, Van Rossum

522 Van den Heuvel aan Van Rossum, 17 augustus 1871.
Wach533 Het jaarabonnement van De Gids werd in 1863 verhoogd tot ƒ 15. Drie maal zoveel als De/Onze
ter*.ter*. Toch was Schaepman geen voorstander van een abonnementsgeldverhoging. Schaepman aan Nuyens, 31
oktoberr 1872.
544 Schaepman aan Nuyens, 31 oktober 1872.
555 Aerts, 'De Gids en zijn publiek', 112.
566 Van den Heuvel aan Van Rossum, 17 augustus 1871.
577 Meer in het algemeen over de problematiek van het lezersonderzoek, toegepast op De Gids, zie Remieg
Aerts,, 'De Gids en zijn publiek. Een compositieportret', in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 1
(1994)) 107-129.
588 Van den Heuvel aan Van Rossum, 26 januari 1871. " O p heden is het getal 849 netto, 907 bruto; de vermeerderingg geschied als het ware alleen door de anders denkenden boekhandelaren en verwacht nog alles van
dee R.C. boekhandels."
599 Archief Weduwe Van Rossum, G A U , inventaris 336, inv.nr. 214.
600 Deze cijfers zijn ontleend aan de 'Lijst der abonnementen op 't tijdschrift "de Wachter" op 6 february
1873'. .
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voorr 133. De Wachter was vooral een blad voor de (katholieke) elite, die met name
inn de steden woonde. Dit gold overigens ook voor de andere grote culturele bladen.. De nationale discussiecultuur was, zoals Remieg Aerts het treffend heeft geformuleerdd "toch zoiets als een grootburgerlijke debatingclub met beperkte toegang."611 Het begrip 'grootburgerlijk' is uiteraard minder van toepassing op de katholiekee intelligentsia, waar toch lang de clerus de toon aan bleef geven. Maar dat
hett ging om een relatief beperkte groep intellectuelen gaat toch ook op voor De
Wachter. Wachter.

Hett redactiebeleid
Hett blad dat Nuyens en Schaepman in gedachten hadden, moest als gezegd actueell zijn en, in de terminologie van Schaepman "alles geven". De Wachter zou een
gevarieerdee inhoud moeten hebben en maandelijks verschijnen. Ook over het karakterr van de stukken was nagedacht: het moest over mensen gaan en niet over abstracties.. In de woorden van Schaepman in een brief aan Nuyens: "Alles naar het
valtt en altijd f actiesch. Dat wil zeggen, als er een stuk theologie in komt, dan is het
eenn studie over een theoloog. Dat boeit omdat er leven in is. (...) Een artikel over
personenn is nooit vervelend, dat weet Gij even goed als ik. Alle dingen in abstractoo zijn bij ons onpassend."62 Een voorbeeld van een dergelijk persoonlijk artikel
wass in de eerste jaargang de bekeringsgeschiedenis van H.A. des Amorie van der
Hoeven.. Deze bekeringsgeschiedenis leverde, naar de mening van Schaepman, een
belangrijkee bijdrage aan het succes van De Wachter. "De grote reden van ons success ligt in des Amorie van der Hoeven. Deze heeft leeslust geschapen."63 Het stuk
gingg over theologie maar vanuit een persoonlijke invalshoek.64 Het maakte veel indruk:: Des Amorie van der Hoeven stamde uit een bekend predikantengeslacht.
Dee totale omvang van De/Onze Wachter van 1871 tot en met 1885 was 11176
pagina'ss druk met in totaal 329 stukken (artikelen, gedichten of boekbesprekingen),, die werden volgeschreven door zo'n 60 auteurs.65 Omgerekend betekent dit
datt een bijdrage een gemiddelde lengte had van 34 pagina's. Daarbij moet bedacht
wordenn dat de gedichten en de korte boekbesprekingen uit de rubriek 'Uit de
Boekenwereld'' door de bank genomen veel minder dan 34 pagina's telden. Het gemiddeldee werd daarentegen weer sterk opgeschroefd door een relatief groot aantall forse artikelen, die in afzonderlijke afleveringen verschenen als vervolgverhaal.
Nuyenss eerste bijdrage aan het tijdschrift, 'Studiën over de Fransche omwenteling
vann 1789', was bijvoorbeeld zo'n vervolgverhaal dat in zes delen verscheen en in
611 Aerts, De letterheren, 347.
622 Schaepman aan N u y e n s , 9 mei 1870.
633 Schaepman aan Nuyens, 28 juni 1871.
644 H . A . des Amorie van der Hoeven, 'Mijn terugkeer tot de kerk van Christus' verscheen in jaargang 1871
inn vijf afleveringen van De Wachter. Over Van der Hoeven zie Anton van Duinkerken, 'Herman Agatho des
Amoriee van der Hoeven, 1829-1897', in: Idem, Nederlandsche vromen van den nieuwen tijd (Hilversum 1941)
93-129. .
655 H e t aantal auteurs is niet precies vast te stellen omdat sommigen van hen onder meerdere pseudoniemen
schreven. .
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totaall 159 pagina's telde. Het was in feite een klein boekje.
Dee redactie had een voorkeur voor korte artikelen. Want: "De menschen willen
nummerss met verschillende stukken."66 Dit was de achtergrond van de vele vervolgverhalenn in De Wachter: lange stukken werden eenvoudigweg in stukken gehaktt en verschenen in verschillende afleveringen. Maar vanwege de afwisseling
mochtenn ook deze vervolgverhalen liever niet eindeloos voortduren. Na één jaargangg en zes afleveringen 'Studiën over de Fransche revolutie' vond Schaepman het
well genoeg en hij liet dit ook aan Nuyens weten. "Ik hoop dat Gij zoo goed zult
zijnn om in dezen jaargang uw Studiën te besluiten. Gij weet dat wij in onze cirkulairee zeggen, dat vervolg-artikelen niet te lang moeten zijn."67 Het tijdschrift
moestt voor alles gevarieerd zijn.
Dee onderwerpskeuze hing duidelijk samen met de identiteitspolitieke functie van
hett tijdschrift. Voor de gehele periode heb ik de onderwerpen die in het tijdschrift
wordenn behandeld gerubriceerd naar veertien rubrieken.68 Samengevoegd ontstaat
hett volgende beeld. Er zijn drie zwaartepunten: Geschiedenis; Literatuur; Godsdienst.699 Met iets meer dan 'A van het totaal aantal pagina's mag de geschiedenis de
ruggengraatt van het tijdschrift genoemd worden. Literatuur en wijsbegeerte/godsdienstwetenschapp nemen ieder iets meer dan 'A van het totaal aantal pagina's in beslag.. Van het overblijvende 'A deel, de rubriek overige, zijn de voornaamste categorieënn darwiniana (circa 5% van het totaal) en staatswetenschap (onder andere politiek,, circa 6% van het totaal). 'Gevarieerd' en 'algemeen' blijkt dus neer te komen
opp literatuur, geschiedenis en godsdienst, aangevuld met enkele actuele onderwerpen.. Dit gold voor de meeste andere 'algemene' culturele tijdschriften. Niet-confessionelee tijdschriften besteedden ook veel aandacht aan religie. De Gids was bijvoorbeeldd een tijdlang het podium voor de moderne theologie.70
Omm genoemde onderwerpen te bestrijken, streefden Nuyens en Schaepman
naarr vaste medewerkers op specifieke deelterreinen.71 Hun eigen specialisme was
respectievelijkk de geschiedenis en de letterkunde. Van de zestig auteurs die in de
geschiedeniss van De/Onze Wachter een bijdrage leverden kunnen ongeveer tien
personenn aangemerkt worden als vaste medewerker. 71 Zij schreven regelmatig
voorr het tijdschrift. Deze veelschrijvers zijn, naast de al genoemde H.A. des Amorierie van der Hoeven: J.C.A. Hezenmans, F.C. Heynen, J.J. Putman, F.J. Poelhekke,
F.. Becker, V. Becker, P.J.F. Vermeulen, J.G.W. Vermeulen en P.F.Th, van Hoogstraten.. Opvallend is het hoge aandeel geestelijken. F.C. Heynen en F. en V. Beck666 Schaepman aan Nuyens, 6 maart 1877.
677 Schaepman aan Nuyens, 29 juli 1871.
688 Deze rubrieken zijn: Letterkunde (oorspronkelijk proza en gedichten); Kritiek en literaire geschiedenis;
Kunst;; Onderwijs en opvoeding; Taalkunde; Wijsbegeerte; Godsdienstwetenschap; Staatswetenschap; Recht;
Handell en Nijverheid; Wis- en natuurwetenschappen; Geneeskunde; Geschiedenis; Land- en volkenkunde.
699 De procentuele verdeling, uitgedrukt in procenten van het totaal aantal pagina's, is: Literatuur (oorspronkelijkee gedichten, kritiek en literatuurgeschiedenis): 20,4%; Wijsbegeerte en Godsdienst: 23,3%; Geschiedenis:: 34,7%; Overige: 21,4%.
700 Aerts, De Gids sin ds 1837, 44.
711 "Mettertijd moeten we trachten om tot vier of vijf vaste medewerkers te komen, elk met een bepaald
district."" Schaepman aan Nuyens, 30 januari 1871.
722 Het precieze aantal is onbekend omdat niet alle artikelen in het tijdschrift voluit ondertekend zijn.
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err waren jezuïeten. Zij waren geen specifieke De/Onze Wachter auteurs want ze
publiceerdenn ook in hun eigen (jezuïeten) tijdschrift Studiën. Heynen publiceerdee ondermeer naar aanleiding van zijn visitatiereis naar Nederlands-Oost-Indië. 73
Hijj was een enthousiaste propagandist voor het missiewerk. F. en V. Becker waren
broers.. F. Becker schreef tussen 1874 en 1881 over meest wijsgerige onderwerpen,
onderr andere over J. Stuart Mill en een meerdelig stuk over 'De eindoorzaken'. V.
Beckerss specialiteit was het werk van Thomas a Kempis, waarover hij vanaf 1881
publiceerdee in Onze Wachter, maar ook in andere tijdschriften als De Katholiek
enn Studiën.
Ookk Putman, Poelhekke, J. Vermeulen en Van Hoogstraten waren geestelijken.
Poelhekkee schreef ondermeer over Engelse geschiedenis, terra incognita voor
Nuyenss en dus een nuttige aanvulling voor het tijdschrift. Zijn stukken, onder anderee over "Maria, ten onrechte bijgenaamd de bloedige" hadden een apologetische
strekking.744 Poelhekke had ook ambities als dichter, maar zijn verzen voor De
WachterWachter stuitten op een veto van Schaepman.75 J.G.W. Vermeulen schreef voora
overr kerkgeschiedenis.
Overr het geheel genomen domineerden de geestelijken in De/Onze Wachter, zoalss zij in die dagen de gehele katholiek/intellectuele cultuur domineerden. Dit mag
misschienn een verrassing heten, misschien zelfs een teleurstelling. Schaepman en
Nuyenss wilden immers explicitiet géén klerikaal blad maken zoals De Katholiek.
Schaepmann opperde ooit zelfs de mogelijkheid van een protestantse auteur,76 maar
daarr is het toch nooit van gekomen. Ze waren afhankelijk van wie voorhanden warenn aan auteurs. In feite waren er vier intellectuele kringen waaruit potentiële auteurss geput konden worden: de jezuïeten, de seminaries, de wereldgeestelijken en
dee politici, met name de katholieke tweede kamerleden. Alleen de jezuïeten stelden
niett teleur, evenmin als enkele wereldgeestelijken. Zij behoorden tot de regelmatigee contribuanten. De politici gaven niet thuis of bleken slechte schrijvers. De seminariehoogleraren,, tenslotte, publiceerden liever in De Katholiek.
Inn hoeverre in de loop der jaren de vaste medewerkers werkelijk een stempel op
hett tijdschrift drukten valt nog te bezien. De tien genoemde auteurs waren in vergelijkingg met anderen misschien Veelschrijvers', maar bij elkaar schreven ze toch
niett zoveel als de beide redacteuren. Het overgrote deel van de gepubliceerde artikelenn was namelijk van Schaepman en Nuyens zelf. Schaepmanbiograaf Jul. Persynn heeft becijferd dat Nuyens zo'n 3500 bladzijden en Schaepman even beneden
dee 3000 pagina's aan De/Onze Wachter hebben bijgedragen.77 Dat komt neer op
733 F.C. Heynen, 'Drie bergvlakten op Java', in vier afleveringen in: Onze Wachter (1876) 2 en (1877) 1.
744 F.J. Poelhekke, 'Engeland onder de regeering van Eduard VI en van Maria, ten onrechte bijgenaamd de
bloedige',, in: Onze Wachter (1883) deel II en (1884) deel I en II.
755 Schaepman aan N u y e n s , 5 juni 1870 (1 ?). "Gij begrijpt dat ik geen twee gedichten in één nummer kan opnemen.. O o k verklaart iedereen dat de verzen van Poelhekke van ketterijen wemelen. In elk geval zijn ze lelijk.
-- Laat mij s.v.p. het poetisen departement en gooi de hatelijkheid op mij."
766 Schaepman aan Nuyens, 3 januari 1871.
777 Jul. Persyn, Dr Schaepman (Utrecht/Amsterdam/Antwerpen 1916) deel II, 96-97. Een bibliografisch
overzichtt van de bijdragen van Schaepman aan De en Onze Wachter geeft Jan ten Brink, Geschiedenis der
Noord-NederlandscheNoord-Nederlandsche
Letteren in de XlXe eeuw in hiographieën en bibliographieën (Amsterdam
III,, 200-203. Mijn eigen becijferingen wijken overigens iets af van die van Persyn: zo kom ik op een aantal van
inn totaal 2203 pagina's die Nuyen s in De/Onze Wachter publiceerde.
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meerr dan 50 % van het totaal aantal pagina's. De redactie was dus wat men noemt
eenn schrijvende redactie. Dit was niet zo bijzonder. Prenger was verreweg de ijverigstee contribuant in De Katholiek terwijl Alberdingk Thijm en Van Vloten de eigenn bladen, respectievelijk De Dietsche Warande en De Levensbode, zo ongeveer
inn hun eentje volschreven.

Identiteitspolitiek:: de kwestie van het darwinisme
Inn De Wachter werd de katholieke opinie uitgedragen over de belangrijke vraagstukkenn van de dag. Een voorbeeld daarvan is het darwinisme, een kwestie waarvann de religieuze implicaties overduidelijk waren en waarop een katholiek tijdschriftt wel moest reageren. Dat het darwinisme één van de grote maatschappelijke
kwestiess was, blijkt uit het feit dat het in letterlijk alle grote culturele tijdschriften,
vann welke signatuur dan ook, besproken werd. Het darwinisme lokte een discussiee uit over de vooruitgang van de 'moderne' wetenschap, die zich aan het ontworstelenn zou zijn aan de theologie.78 Voor de katholieken was een dergelijke
'vooruitgang'' onaanvaardbaar. Hoe de liberalen tegen de kwestie aankeken, blijkt
uitt een artikel van A. Winkler Prins, die in 1861 in De Gids de Nederlandse vertalingg van On the origins of species besprak. Volgens Winkler Prins was het darwinismee in beginsel niet strijdig met het geloof. Maar zou het geloof "in het een of
anderee opzigt niet bestand [zijn] tegen de magt der onloochenbare feiten, zoo
moetenn wij zelfs onze meest geliefkoosde begrippen als dwalingen afleggen, ons
verheugendee in eene wetenschap, die het juk der vooroordeelen van onze schouderss neemt."71* Katholieken en andere christenen konden in het darwinisme daaromm niets anders zien dan een frontale aanval op het christendom.
Hett was P.J.F. Vermeulen (1846-1913) die i n ö e Wachter de handschoen opnam,
inn een omvangrijke artikelenreeks over 'Het Darwinisme. Zijne geschiedenis,
grondstellingg en bewijsvoering beschouwd door een tegenstander'. Het verscheen
inn zes delen in de jaargangen 1880 tot en met 1882 en omvatte in totaal 305 pagina's.. Vermeulen was gepromoveerd in de wis- en natuurkunde maar verdiende
zijnzijn brood als journalist. In 1880 werd hij kamerlid en na 1894 was hij zelfs eigenaar-directeurr van De Tijd. In een bespreking van Darwins Descent of man wees
Vermeulenn in De Wachter op drie onverbiddelijke consequenties van het darwinisme:: 1. het voert tot volslagen atheïsme; 2. de hoop op een leven na de dood valt
weg;; 3. het idee van goed en kwaad wordt opgegeven/ 0 Ook in andere katholieke
788 Over de Nederlandse receptie van Darwins Origin of species zie Ilse N. Bulhof, Darwins Origin of species:: Betoverende wetenschap. Een onderzoek naar de relatie tussen literatuur en wetenschap (Baarn 1988) 2546.. Meer bijzonder over de katholieke receptie zie: P. Smit, ' H o u d i n g en reactie van het katholieke volksdeel
tenn aanzien van de evolutiegedachte', in: B. Alfrink e.a., De identiteit van katholieke
wetenschapsmensen
(Baarnn 1980) 223-240. Zie verder: J.G. Hegeman, 'Darwin en onze voorouders. Nederlandse reacties op de
evolutieleerr 1860-1875: een terreinverkenning', in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der
NederlandenNederlanden 85 (1970) 261 -314, over enkele katholieke reacties, onder andere van de hieronder nog te behandelenn F. Becker en P.J.F. Vermeulen, zie aldaar 295.
799 A. Winkler Prins geciteerd in De Gids sinds 1837, 44. Zie ook: Aerts, De letterheren, 250-251.
800 P.J.F. Vermeulen, 'Gissing of zekerheid? - Nalezing op een paar hoofdstukken uit 'De afstamming van
denn mensch' door Charles Darwin', in: De Wachter (1873) deel I, 237-272 en 322-353. Aldaar 349-350.
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tijdschriftenn werd het darwinisme veelvuldig bestreden, onder andere in Studiën
doorr F. en V. Becker.81 In zijn breed uitgesponnen betoog 'Het Darwinisme. Zijne
geschiedenis,, grondstellingen en bewijsvoering beschouwd door een tegenstander'' bracht Vermeulen het katholieke standpunt meer dan afdoende voor het voetlicht.822 Maar ook andere kwesties werden belicht. Ze lagen vooral op het terrein
vann de literaire kritiek en van de geschiedenis.

Kunstt en moraliteit
Overr literatuur werd in het tijdschrift veel geschreven. Op dit terrein had Schaepmann vrijwel een monopoliepositie. Schaepmans literaire stukken verschenen
meestall onder het pseudoniem E.L.C., een nom de plume die hij ter ere van zijn
moederr (die La Chapelle heette) verzonnen had. Die stukken konden gaan over
vaderlandsee grootheden als Isaac da Costa of Bosboom-Toussaint maar evengoed
overr grote buitenlanders als Benjamin Disraeli (als romanschrijver) en Victor
Hugo. .
Datt de artikelen in De/Onze Wachter vaak een apologetisch karakter hadden,
blijktt zelfs uit ogenschijnlijk zuiver literaire stukken zoals bijvoorbeeld over de
Spaansee toneelschrijver Calderon door de Utrechtse pastoor Putman. In totaal
schreeff Putman in het tijdschrift meer dan 500 pagina's vol, de artikelenreeks zou
laterr in boekvorm uitgegeven worden."3 Als motto gebruikte Putman een niet mis
tee verstaan citaat uit De Gids, een tijdschrift dat veel had bijgedragen aan de bekendmakingg van de zeventiende-eeuwse Spaanse klassieken in Nederland.84 "Nog
hedenn ten dage zijn wij [van De Gids], als Protestanten en Nederlanders, nog niet
onpartijdigg genoeg, om, bij allen regtmatigen afkeer van Spaansche dwingelandij,
aann Spaansche deugden regt te laten wedervaren."85 Allard Pierson bijvoorbeeld
ontriedd zijn landgenoten die "bijgelovige monnikenvriend" te lezen.ah Enig missiewerkk was dus wel nodig en Putman nam die taak met graagte op zich.
Dee stukken van Putman over Calderon en ook die van Vermeulen over Darwin
latenn zien hoe het tijdschrift werd ingezet als instrument van identiteitspolitiek.
Eenn sprekend ander voorbeeld is de receptie van het werk van Victor Hugo, een
onderwerpp waaraan in Onze Wachter veel aandacht werd besteed. Voor de katholiekenn was literatuur niet alleen een kwestie van esthetica. Ook de moraliteit was
meee in het geding. Schaepman en Nuyens probeerden hun weg te vinden in wat laterr als het grote debat om de moderniteit is gekarakteriseerd. Wat het debat rond811 Zie het Register op het tijdschrift Studiën van het 1ste tot en met het 100ste deel, 85.
822 P.J.F. Vermeulen, ' H e t Darwinisme. Zijne geschiedenis, grondstellingen en bewijsvoering beschouwd
doorr een tegenstander', in: Onze Wachter (1880) 210-260, 358-398; (1881) deel I, 146-198; deel II, 87-128;
(1882)) deel I, 88-143; deel II, 103-164.
833 Tussen 1875 en 1879 verschenen in twintig afleveringen Putmans Studiën over Calderon, later gebundeld
alss J.J. Putman, Studiën over Calderon en zijne geschriften (Utrecht 1880).
844 Over de receptie van de Spaanse klassieke letterkunde in Nederland zie: S. A. Vosters, Spanje in de Nederlandselandse litteratuur (Amsterdam 1955) met name 80-81 en J. Lechner, Weerspiegeling van Spanje. De belangstellingvoorlingvoor Spanje in Nederland 1900-1945 (Amsterdam 1987) 18-19.
855 J.J. Putman, 'Calderon', in: Onze Wachter (1875) deel 2, 312-326.
866 Pierson geciteerd in Vosters, Spanje in de Nederlandse literatuur, 80.
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omm Hugo echter ook leert is dat er binnen katholieke kring verschillend over gedachtt werd. Er waren er, zoals met name Alberdingk Thijm, die artisticiteit steldenn boven moraliteit. Of hij daarmee 'moderner' was dan de andere katholieken,
zoalss hedendaagse wetenschappers als Smulders en Ruiter suggereren is nog maar
dee vraag.87 Het hangt af van hoe 'moderniteit' gedefinieerd wordt.
Schaepmann volgde het poëtische werk van de beroemde Fransman kritisch en
opp de voet. Zo schreef hij bijvoorbeeld over diens Vannée terrible, over Le pape
enn over Quatre-vingt-treize. Hoe belangrijk voor Schaepman de kwestie van de
moraliteitt was blijkt al meteen uit zijn karakterisering van Hugo's werk als 'Titanischee kunst', die echter wel gebaseerd was op "valsche ideeën".88 Zeven jaar later
zouu Victor Hugo de inzet zijn van een venijnige literaire rel waarin Nuyens, Lodewijkk van Deyssel, Schaepman en Alberdingk Thijm de hoofdrol speelden.
Zowell Nuyens als Schaepman waren begonnen als bewonderaars van Thijm.
Zoalss Nuyens zich rond 1850 bij Thijm was komen vervoegen als diens 'schuchtree sijsjen' was ook Schaepman aanvankelijk volledig in de ban van de "Amsterdamschee handelskoopman". 89 In een artikelenreeks voor Onze Wachter, verschenenn in 1876, ging Schaepman uitvoerig op Thijms verdiensten in, onder de sprekendee titel 'Kunst en karakter'. Hij roemde Thijms grote werkzaamheid. "Maar
watt het hoogste is en het eerste diende te worden geprezen is dit, dat geen ander
meerr dan hij tot het zuiveren en veredelen, het verhemelen en tevens vermenschelijkenn van het begrip der poëzie heeft bijgedragen".90 Maar de eerste barsten - veroorzaaktt door onderlinge jaloezie? - waren toen al waarneembaar.91 Ze zouden
naarr buiten komen met het conflict rondom Victor Hugo.
Overr dit conflict is al veel geschreven, maar de onenigheden in het katholieke
kampp kwamen daarbij niet altijd goed uit de verf.92 Aanleiding was een stuk van
877 Ruiter en Smulders karakteriseren Thijm als 'vrijzinnig' en Schaepman en Nuyens als 'rechtzinnig' (lees:
intransigent).. Ruiter & Smulders, Literatuur en moderniteit in Nederland, 87.
888 Zie onder andere E.L.C., 'Titanische kunst', in: Onze Wachter (1874) deel 1,257-280; de "valsche ideeën"
opp 263.
899 Over Schaepmans aanvankelijke bewondering voor Alberdingk Thijm, die later snel zou tanen, zie Michell van der Plas, Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver (Baarn 1995) 350-351, 405, 448-449, 509510. .
900 E.L.C., 'Kunst en karakter', in: Onze Wachter (1876) deel I, 110-122, 242-266, deel II, 113-126. Citaat in
d e e l l ,, 122.
911 Zoals Gerard Brom het formuleerde: "Schaepman groeide geleidelijk van de kunst af, Thijm altijd meer
naarr de kunst toe, waarmee wanverhoudingen tussen beiden gegeven waren." Gerard Brom, Alberdingk
Thijm
(Utrecht/Antwerpenn 1956) 211.
922 Zie bijvoorbeeld, vanuit het perspectief van Thijm, Van der Plas, Vader Thijm, 516-518, 525-537, 540-545
en,, vanuit het perspectief van Lodewijk van Deyssel, Harry G.M. Prick, In de zekerheid van eigen heerlijkheid.heid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890 (Amsterdam 1997) 242-247; 251-259; 278-281; 285-288;
303-315.. Over de opvattingen van Thijm en Nuyens is Janssen het meest uitvoerig: A.E.M. Janssen, 'Thijm en
Nuyens:: over een esthetisch en moreel beproefde vriendschap', in: P.A.M. Geurts e.a. (redactie), J.A. Alberdingkdingk Thijm 1820-1889. Erflater van de negentiende eeuw (Baarn 1992) 233-263, aldaar met name 255-263.
Ruiterr en Smulders behandelen de kwestie rondom H u g o vanuit het perspectief van literatuur en moderniteit
inn Nederland, waarbij zn zich op detailpunten overigens aan enkele feitelijke onnauwkeurigheden schuldig
maken.. Zo beseffen ze niet dat E.L.C, een pseudoniem van Schaepman was. Frans Ruiter & Wilbert Smulders,
LiteratuurLiteratuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 (Amsterdam 1996) 83-91. Meer recent zie het proefschrift
vann Mathijs Sanders, die de polemiek tussen Nuyens en Van Deyssel behandelt in het kader van een brede beschouwingg over katholieke literatuuropvattingen in de periode 1870-1940. Mathijs Sanders, Het spiegelend
venster.venster. Katholieken in de Nederlandse literatuur, 1870-1940 (Nijmegen 2002) 85-96. Meer in het algemeen
overr de Victor Hugo-receptie in Nederland zie: A.G. van Hamel, 'Victor Hugo in Nederland', in; De Gids 66
(1902)) vierde deel, 312-336 en A.G. van Hamel, 'Navolgingen en vertalingen van Victor Hugo in Nederland',
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Nuyenss in Onze Wachter over 'Victor Hugo als dramatisch dichter'.93 Het is een
uitgebreidd stuk van bijna dertig pagina's waarin Nuyens schreef dat hij zich ergerdee aan de bijna heiligenverering die 'dichterkoning' Hugo in Frankrijk ten deel
wass gevallen tijdens de feesten ter ere van diens tachtigste verjaardag. Nuyens had
eroverr gelezen in de Franse dagbladen. De oorzaak van Hugo's populariteit
schreeff hij toe aan de "meest van de moreele wetten afgeweken lieden, [die] over 't
algemeenn genomen, eene sterke voorliefde vertoonen voor al hetgeen wat
schokt."944 Het meest van al zal hem nog geschokt hebben dat ook Thijm zich was
komenn aansluiten bij de huldigers van Hugo, in een gedicht dat deze publiceerde
inn De Amsterdammer van 27 februari 1881: "Soldats, nous saluons, Hugo, votre
étandardd (...) Salut, père de tous, Charlemagne de 1'art." Nuyens schreef aan
Thijmm dat het niet aanging een dichter als Hugo slechts aan de hand van literaire
criteriaa te beoordelen. Nuyens weigerde te erkennen "dat iets wat intrinsique
slechtslecht is, goed kan zijn, om de schoone literaire vorm."95 Zonder moralist te willen
zijn,%% kon Nuyens zich niet neerleggen bij het zuiver esthetische standpunt dat
Thijmm over literatuur dacht te kunnen innemen. Het conflict tussen Thijm en
Nuyenss over moraliteit en estheticisme had al een voorspel gehad in een andere literairee cause célèhre, enige jaren daarvoor: de bekende Tartuffe-kwestie.97 Aanleidingg was toen Thijms voornemen om Molière's Tartuffe te vertalen, een literair
kunstwerkk dat door Nuyens op morele gronden ook al minder aanvaardbaar werd
geacht. .
Maarr terwijl de literaire onenigheid over de Tartuffe-kwestie nog min of meer
binnenskamerss was gebleven, groeide de affaire rondom Victor Hugo uit tot een
regelrechtee literaire rel toen in Thijms Dietsche Warande een fel anti-Nuyens stuk
werdd gepubliceerd onder de titel 'De eer der Fransche meesters'.98 Schrijver was
Lodewijkk van Deyssel, een nieuwe ster aan het firmament van wie niemand ooit
gehoordd had. Zoals later zou blijken ging achter het pseudoniem Van Deyssel Alberdingkk Thijms zestienjarige zoon Karel schuil.
Vann Deyssel citeerde uitgebreid uit Nuyens' opstel. Toch was het niet zozeer
zijnn bedoeling om serieus in te gaan op Nuyens' opvattingen over het voor katholiekenn toch reële probleem van de verhouding tussen moraliteit en estheticisme,
hijj wilde Nuyens slechts in de hoek zetten als iemand die geen begrip had van de
Fransee letterkunde en bijgevolg niet serieus te nemen was. Daarbij treft vooral de
raillerendee en neerbuigende toon. "Waarlijk, wanneer niet de naam Dr. W.J.E

in:: Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (Leiden
1902)) 36 78.
933 W.J.F. Nuyens, 'Victor H u g o als dramatisch dichter', in: Onze -wachter (1881) deel 1, 255-282.
944 Nuyens, 'Victor H u g o als dramatisch dichter', 270.
955 Nuyens aan Thijm, 6 april 1881. O o k geciteerd in Janssen, 'Thijm en Nuyens', 260.
966 "Ik treed volstrekt niet op als moralist: ik acht mij daartoe minder bevoegd. Zonder de redenen te verklarenn zij het mij vergund slechts dit te zeggen: ik erken Bossuet als een zeer groot moralist; maar heb zeer weinigg op met alle lessen, die uit de Tartuffe of Le Misanthrope zijn te putten." Nuyens, 'Victor Hugo als dramatischh dichter', 266.
977 Janssen, 'Thijm en N u y e n s ' , 254-263. Over de Tartuffe-kwestie zie ook: J.J. Soons, 'Tartuffe en de Nederlandschee Katholieken', 'm: Studiën 69 (1937) deel 127, 201-212 en J.j. Soons,'Een legende over Jos. Alberdingk
Thijm',, in: Studiën 73 (1941) deel 135, 304-309.
988 Lod. van Deyssel, 'D e eer der Fransche meesters', in: Dietsche Warande (1881) 478-512.
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NuyensNuyens onder het stuk geplaatst was, en het niet in het tijdschrift Onzen Wachter
wass opgenomen, men zoü meenen dat de man die het schreef geene genoegzame
bekendheidd met de fransche taal bezat om groote schrijvers, die zich van dit idioomm tot uitdrukking hunner ideën bediend hebben, te kunnen begrijpen; veel
minderr te beoordeelen.'"w Na Nuyens op deze wijze totaal te hebben afgebrand,
besloott hij met een vrolijke uitsmijter: "Ik eindig met de hoop uit te spreken, dat
Dr.. WJ.F. Nuyens ons spoedig weer eens vergasten zal op eene zijner, steeds zoo
welgeslaagdee verhandelingen op vaderlandsch-historiesch of sociaal-politiek gebied."100 0
Bijj dit alles was de houding van de hoofdredacteur van de Dietsche Warande een
opmerkelijke.. Alberdingk Thijm had het stuk geplaatst, begeleid door een uitvoerigee inleidende noot van zijn hand waarin hij schreef dat hij de openbare discussie
mett Nuyens niet had gezocht, maar dat hij, nu het stuk van Van Deyssel "met eenigenn aandrang ter plaatsing" hem was toegezonden hij meende dat hij "niet
openlijkk onweersproken [kon] laten wat mij voorkomt zeer berispelijk te zijn".
Mett zoveel woorden schreef hij dat zijn opvattingen over kunst een andere waren
dann die van Nuyens.101
Inn Onze Wachter nam Schaepman het op zich te reageren op Van Deyssels onbeschaamdheid.. Aan Nuyens schreef hij: "Nu de heer Alberdingk Thijm het goed
vindtt een gemaskerde schildknaap op U af te zenden nu zal ik mij de eer gunnen
alss U kampioen op te treden."102 Wat in Schaepmans verdedigingsrede ongenoemd
bleeff was dat ook Schaepman en Nuyens het niet in alle opzichten met elkaar eens
waren.. Zo had Schaepman, meer dan Nuyens, oog voor Hugo's literaire kwaliteiten.. Dit had hij Nuyens al in een brief laten weten vlak na de publicatie van diens
stuk:: "ook stem ik niet in met Uw oordeel over (...) Victor Hugo als dichter "xm
Schaepmann had zeker ook bewondering voor de romantische dichter die Hugo
was,, daarvan had hij al getuigd in verschillende artikelen voor De/Onze Wachter.ter.104104 Meer dan Nuyens wenste Schaepman politieke strekking en dichterlijke
kwaliteitenn van elkaar te onderscheiden.
Maarr in de openbaarheid trad Schaepman op als de ondubbelzinnige kampvechterr voor zijn mederedacteur, met een artikel getiteld 'Het goed recht der katholiekee kritiek'.105 Schaepmans woede gold niet zozeer Lodewijk van Deyssel als wel diens
beschermheerr Alberdingk Thijm, die de kolommen van zijn Dietsche Warande had
999 Van Deyssel, 'D e eer der Fransche meesters', 503.
1000 Van Deyssel, 'De eer der Fransche meesters', 512.
1011 Van Deyssel, 'De eer der Fransche meesters', 478.
1022 Schaepman aan Nuyens, 5 oktober 1881. Nuyens besloot inderdaad om zelf niet te reageren en liet dit
mett zoveel woorden weten aan Alberdingk Thijm in een brief gedateerd 3 oktober 1881. Deze brief wordt geciteerdd in Prick, In de zekerheid van eigen heerlijkheid, 278-279. Overigens publiceerde Nuyens nog wel een
artikell over Victor Hugo: 'De dichtervorst van het radicalisme', in: Onze Wachter (1881) deel II, 1 -26, waarop
Vann Deyssel in de Dietsche Warande wederom zou reageren.
1033 Schaepman aan Nuyens, 4 augustus 1881.
1044 Over Schaepmans bewondering voor Hugo zie bijvoorbeeld: E.L.C., 'Victor Hugo. L'année terrible par
Victorr H u g o ' , in: De Wachter (1872) deel II, 54-68 en E.L.C., 'Titanische kunst. Victor Hugo, Quatrevingttreize',, in: Onze Wachter (1874) deel I, 257-280. Kritischer was Schaepman in: E.L.C., 'Een zware droom. Victorr Hugo. Le Pape', in: Onze Wachter (1878) deel I, 328-342. Vergelijk Jul. Persyn, Dr. Schaepman (Utrecht/
Amsterdam/Antwerpen)) deel II, 399-403.
1055 H.J.A.M. Schaepman, ' H e t goed recht der Katholieke Kritiek', in: Onze Wachter (1882) deel 1, 20-64.
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opengesteldd voor de afstraffing van Nuyens. Aan Nuyens schreef hij: "Prettig zullenn zij 't niet vinden en prettig vind ik het allerminst. Maar de hr. Alb. Thijm is er
blijkbaarr op uit om ter wille zijner alleenheerschappij alle andere katholieken die
ietss durven schrijven zonder aan zijn koord te loopen, vooral bij het protest, publiekk als lomperts of weetnieten verdacht te maken. (...) nu hij de lafheid heeft zelfs
aann zijn familie te willen wijs maken dat v Deyssel een vreemde is en nu hij in 't land
rondkraait:: ik ben de éenige katholiek die iets weet, - nu is het uit."106 Thijms arrogantiee riep weerstand op in het eigen katholieke kamp. Het meest opmerkelijke was
datt de verschillen van inzicht in het openbaar werden uitgevochten, in katholieke
tijdschriften,, op een lang niet altijd aangename toon.107 De toegenomen differentiatiee van katholieke tijdschriften maakte een openbaar debat in katholieke kring mogelijk,, waarbij de katholieken de gelederen niet altijd gesloten hielden.

Literatuurr en goede smaak: de theepraatjes van Martinus van Oudijk
Dee kwestie van de moderniteit speelde ook op een ander terrein een belangrijke
rol:: waar het ging om literatuur en goede smaak. In hun bekende handboek plaatsenn Ruiter en Smulders het binnen de bredere context van de opkomst van een
modernee 'massa' cultuur.108 Gezegd moet worden, dat in de grote culturele tijdschriftenn toch vooral een elitair kunstbegrip gehanteerd werd. Het waren inderdaadd de clubbladen van een deftige herensociëteit. De eerste barsten die zouden
leidenn tot een democratisering van dit kunstbegrip, waren in de jaren zeventig
echterr al waarneembaar. De opkomst van populaire geïllustreerde tijdschriften,
zoalss bijvoorbeeld de Katholieke Illustratie, was er een voorbeeld van. Het was
ookk - binnen katholieke kring en daarbuiten - een strijd om gezag en lezers.
Binnenn de redactie van Onze Wachter was Schaepman duidelijk de man met een
esthetischh verfijnde smaak die het serieuze karakter van het tijdschrift wilde bewaken.. Dit kwam treffend naar voren in een conflict met Nuyens rondom een
nieuwe,, meer populair geschreven serie over literatuur: de 'theepraatjes van doctorr Martinus van Oudijk', een alter ego van Nuyens zelf.
Nuyenss zocht naar een formule waarin hij op meer lichtvoetige en zelfs satirischee wijze in kon gaan op actuele kwesties. De oplossing die hij daarvoor vond
warenn de zogenaamde 'theepraatjes', die vanaf 1874 in Onze Wachter gepubliceerdd werden. De schrijver van deze stukjes was dr Martinus van Oudijk die,
evenalss Nuyens, arts ten plattelande was. Het gemeenzame zat hem in de vorm:
Nuyenss laat zijn alter ego Van Oudijk gezellig kouten met zijn dorpsgenoten die
bijj hem op spreekuur komen of bij wie hijzelf op theevisite gaat. In het eerste
'theepraatje'' gaat het bijvoorbeeld 'Over de emancipatie der vrouw' waarin Nuyenss gezellig met de dames Van Beek en Van Wijk babbelt over een zojuist ver1066 Schaepman aan Nuyens, 11 juni 1882.
1077 Met Schaepmans 'afrekening' was d e discussie overigens nog niet afgelopen. Van Deyssel zou nog in
boekvormm Een wederwoord voor Dr H.J.A.M. Schaepman uitgeven, waarop Schaepman op zijn beurt weer in
OnzeOnze Wachter zou reageren. Zie Prick, In de zekerheid van eigen heerlijkheid, 308-312.
1088 Ruiter & Smulders, Literatuur en moderniteit in Nederland, 16-25.
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schenenn boek van Mej. Mina Kruseman.
Nuyenss kon zich in deze stukken als literair criticus manifesteren. Tegelijkertijd
dachtt hij misschien dat hij met zijn theepraatjes tegemoet kwam aan een wens van
Schaepmann om kortere en meer actuele stukken van zijn hand. Als dat zo is, dan
heeftt hij de reactie van Schaepman verkeerd ingeschat. Schaepman kon er de lol niet
vann inzien en vond de stukken zelfs flauw. Hij liet dit de "Weledel zeergeleerde heer
Dr.. Martinus van Oudijk" enigszins omfloerst weten: "Waarde Doctor, twee zulkee theepraatjes in het jaar zijn genoeg. De vorm houdt spoedig op boeiend te zijn.
Ookk zouden teveel van deze dingen ons te populair maken. D.w.z. wij zouden niet
meerr de eersten en de besten zijn en ons richten tot de eersten en besten."109 Niet te
lang,, niet te veel en niet te populair was Schaepmans devies. Na 1874 zouden nog
maarr vier 'theepraatjes' volgen: over kwakzalverij, over politieke karikaturen en,
lastt but not least, twee bijdragen over de populaire satirische schrijver Jan Holland,
eenn persoonlijke vriend van Nuyens." 0 Satiricus Jan Holland schreef over de naar
zijnn mening modieuze uitwassen van zijn tijd: de vrouwenemancipatie, het darwinisme,, de moderne theologie. In zijn novelle Nette menschen^ door Martinus van
Oudijkk besproken in jaargang 1879, geselde Holland de moderne predikanten, zeer
tott Nuyens' genoegen. En in tegenstelling tot Multatuli deed Holland dit op beschaafdee toon, reden hem 'Een Multatuli met wit glacé handschoenen' te noemen." 1
Zo'nn Multatuli wilde Nuyens ook wel zijn in zijn theepraatjes.
Schaepmann vond zowel de theepraatjes als de boeken van Jan Holland niet van
literairee smaak getuigen. Schaepman nam geen blad voor de mond. "Laten wij de
dingenn door U genoemd eens beschouwen. Uw theepraatje? Welnu, Gij die een
mann van smaak zijt, vindt Gij dat mooi? Ik houd het, ronduit, voor Ie genre ennuyeux.yeux. En zoo houdt het 9/10 van onze lezers. Ik zal U menig exemplaar laten zien
waarr niet meer dan drie bladen opengesneden zijn."112 En over Holland schrijft hij,
naa een enthousiaste brief van Nuyens: "geestig zeer, maar vies."113 Een paar jaar laterr adviseerde hij Nuyens om Hollands boek Koningsdroom maar liever niet te
bespreken.. "Hoe geestig het zij, daar is te veel grilheid in. (...) Een boek dat aldus
doorr ons besproken wordt, vindt meer lezers dan noodig is."" 4
Inn de inleiding bij zijn bundel Menseben en boeken constateerde Schaepman dat
hett bij Nuyens ontbrak aan de "toon van hoogheid en voornaamheid"" 5 In brievenn aan Nuyens wees Schaepman meermalen op diens gebrek aan stijlgevoel."6
OnzeOnze Wachter moest de uitstraling hebben van een serieus tijdschrift.
1099 Ongedateerde brief van H.J.A.M. Schaepman aan doctor Martinus van Oudijk, geschreven tussen circa
100 november 1873 en 1 februari 1874.
1100 Zie hiervoor het eerste hoofdstuk.
1111 Dr. Martinus van Oudijk, 'Een Multatuli met wit glacé handschoenen', in: Onze Wachter (1879) deel II,
73-90. .
1122 Schaepman aan Nuyens, 5 januari 1875.
1133 Schaepman aan Nuyens, 30 juli 1878.
1144 Schaepman aan Nuyens, 1 mei 1880.
1155 "Men kan zien, dat deze boeken door iemand geschreven zijn, die onder de zweep van het leven al rennendee schrijven moest." H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken. Verspreide opstellen Eerste reeks
(Utrechtt 1893) xii.
1166 Zie bijvoorbeeld Schaepman aan Nuyens, 30 januari 1871 en Schaepman aan Nuyens, 30 maart 1882: "Ik
bidd U, leg bij dit laatste deel eens wat toe op stijl. Gij wordt weergaloos genegligeerd en Gij repeteert U zonderr ophouden."
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Eenn katholieke visie op de geschiedenis

Naastt de literatuur was de andere grote maatschappelijke kwestie waarover in
De/'OnzeDe/'Onze Wachter werd bericht de geschiedenis. Zoals Schaepman de toon aang
opp het terrein van de literatuur was het Nuyens die zich op het terrein van de geschiedeniss manifesteerde. In De/Onze Wachter had Nuyens nauwelijks concurrentiee te duchten. Vrijwel alle historische artikelen in De/Onze Wachter waren
vann zijn hand. Eén van de weinige uitzonderingen was de hierboven al even genoemdee gemeentearchivaris van 's-Hertogenbosch Jan Hezenmans (1833-1909),
diee met name over Brabants regionaal-historische onderwerpen schreef.117
Vann de in totaal 2203 pagina's die Nuyens in De/Onze Wachter schreef gingen
err 1804 (82 %) over geschiedenis, verspreid over 42 artikelen. Daarbinnen ging het
leeuwendeell over Nederlandse geschiedenis: maar liefst 1161 pagina's oftewel 29
artikelenn (iets meer dan 50 % van het totaal). Nuyens markeerde zijn katholieke
visiee op de geschiedenis met name in enkele uitvoerige boekbesprekingen van
werkenn van de belangrijkste historici van zijn tijd. Ook schreef Nuyens een aantall oorspronkelijke opstellen, waarvan zijn studie 'De emancipatie der katholiekenn in Nederland op het einde der achttiende eeuw', die in 1880 verscheen en 112
pagina'ss telde, de belangrijkste genoemd mag worden.118 Tenslotte kwam het wel
voorr dat hij stukken uit later te publiceren boeken als een voorpublicatie in het
tijdschriftt liet afdrukken. Zoals bijvoorbeeld 'De predikanten-bemoeiingen in de
XVIIee eeuw', in 1878, een enigszins gewijzigd fragment uit zijn Algemeene Geschiedenisschiedenis des Nederlandschen Volks.™ Nuyens schreef uiteraard veel over
zestiendee en zeventiende eeuw maar ook de achttiende eeuw en zijn eigen tijd
kwamenn aan bod, zeker toen hij aan zijn boek werkte over de geschiedenis van de
negentiendee eeuw. Een voorbeeld is zijn belangrijke overzichtsartikel over de geschiedeniss van zijn eigen tijd, 'Van 1848 tot 1878', dat in de jaargang 1879 verscheen.120 0
Dee manier waarop Nuyens zijn standpunten over de vaderlandse geschiedenis
markeerdee door middel van enkele kritische besprekingen van werken van collega-historici,, is vergelijkbaar met de wijze waarop ook Fruin dat deed in zijn besprekingenn voor De Gids. Voor Fruin hadden zijn recensies een duidelijke functie
inn de opbouw van een nieuw nationaal geschiedbeeld, zijn bespreking van Nuyens'' Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten is er een duidelijk voorbeeld
van.1211 Ook Nuyens gebruikte zijn boekbesprekingen om zijn eigen positie in het
nationalee debat over de Nederlandse geschiedenis te markeren, een debat dat in
diezelfdee tijd ook werd uitgevochten rondom de viering van de historische gedenkdagen.. In De/Onze Wachter verschenen van Nuyens' hand vijftien (soms
1177 Over hem zie: H. Hezemans, De gebroeders Hezenmans (z.p z.j.) 5-36.
1188 W.J.F. Nuyens, 'De emancipatie der katholieken in Nederland op het einde der achttiende eeuw', in:
OnzeOnze Wachter (1880) 95-142, 173-209,261-290.
1199 W.J.F. Nuyens, 'De Predikanten-bemoeiingen in de XVIIde eeuw', in: Onze Wachter (1878) deel 1, 1236. .
1200 WJ.F. Nuyens, 'Van 1840 tot 1878', in: Onze Wachter (1879) deel 1, 278-313.
1211 Over Fruins opstellen in De Gids over de Nederlandse geschiedenis zie Aerts, De letterheren, 261-267
enn 390-396.
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zeerr uitgebreide) besprekingen van recent verschenen boeken van bekende historicii als Groen van Prinsterer, P.L. Muller, Motley en Hofdijk. Nuyens' eerste besprekingg van enige omvang, het stuk telde 31 pagina's, betrof een appreciërend artikell over Holzwarths Der Abfall der Niederlande. Het verscheen in 1872.122 Holzwarthh was een geschiedschrijver naar Nuyens' hart, die net zoals Nuyens zelf het
'valse'' geschiedbeeld van Motley had aangevallen. Nuyens maakte een vergelijkingg met zijn eigen boek, waarbij hij constateerde dat de geschiedbeschouwing
overeenkwamm maar dat Holzwarth meer inging op de algemeen Europese toestanden,, waar hij (Nuyens) de Nederlandse situatie centraal stelde.123 Een gevoelig
punt,, waarover hij bijvoorbeeld zelf door Fruin was aangevallen, lichtte hij er speciaall uit: het oordeel over Willem van Oranje. Deze kwam er ook bij Holzwarth
niett best van af.124 Nuyens' conclusie was duidelijk: "Wij behoeven niet te zeggen
datt wij Holzwarths fraai en degelijk werk ter lezing aanbevelen."
Dee drie meest omvangrijke besprekingen die Nuyens in De/Onze Wachter over
dee Nederlandse geschiedenis publiceerde betroffen De Staat der Vereenigde
NederlandenNederlanden in de jaren zijner wording 1572-1594 van P.L. Muller, Maurice et
BarneveltBarnevelt van Groen van Prinsterer en Johannes Wtenbogaert en zijn tijd van
H.C.. Rogge. De stukken verschenen allen in meerdere afleveringen en bedroegen
respectievelijkk 64, 96 en 114 pagina's.125 Opmerkelijk is dat hij alle drie de boeken
(enn overigens ook Holzwarths hierboven al genoemde Der Abfall der Niederlande)de) waardeert langs de meetlat van hun al dan niet kritische oordeel over Motley.
Hijj toont zich teleurgesteld in Groen van Prinsterer. Hij had verwacht dat Groen
"denn handschoen zou opgrijpen tegen Motley! - twee helden, die vroeger denzelfdenn vijand bestreden, thans tegen elkander in het strijdperk!"126 Maar helaas.
Hett was Nuyens' eigen preoccupatie waaruit hij ook zijn eigen boek had geschrevenn en waarlangs hij alle boeken die hij over het onderwerp recenseerde wenste te
beoordelen.. In Mullers De Staat der Vereenigde Nederlanden herkende Nuyens
dee voorzichtig kritische Leidse school, waarvoor hij veel waardering had.127 Interessantt is, dat hij de in het boek op objectieve wijze opgedolven feiten gebruikte
alss ammunitie voor zijn eigen geschiedbeschouwing. Naar aanleiding van Mullers
boekk schreef hij te willen aantonen dat de volksopstand van 1572 revolutionair
wass geweest, dat deze omwenteling een calvinistisch karakter had en dat de opstandd pas met het verzet tegen de buitensporige maatregelen van Filips en Alva
waarlijkk 'nationaal' werd (inclusief de katholieken dus).128 Muller werd dus ge1222 WJ.F. Nuyens, 'Een Duitsch geschiedschrijver. Over een belangrijk tijdvak der nederlandsche historie',
in:: De Wachter (1872) deel I, 25-56.
1233 Nuyens, 'Een Duitsch geschiedschrijver', 31.
1244 Nuyens, 'Een Duitsch geschiedschrijver', 32-33.
1255 W.J.F. Nuyens, 'Opmerkingen en aanmerkingen naar aanleiding van een nieuw boek van een Nederlandsenn geschiedschrijver', in: De Wachter (1873) deel II, 1-19, 113-132, 226-263; W.J.F. Nuyens, 'Maurice et
Barnevelt',, in: Onze Wachter (1875) deel II, 159-192, 241-267, 273-311; W.J.F. Nuyens, 'Johannes Wtenbogaert',, in: Onze Wachter (1875) deel I, 298-328, 364-389, (1876) deel II, 309-340, 371-401. N u y e n s ' boekbesprekingg over Rogge kwam in een eerder hoofdstuk al ter sprake.
1266 Nuyens, 'Maurice et Barnevelt', 159.
1277 WJ.F. Nuyens, 'Opmerkingen en aanmerkingen naar aanleiding van een nieuw boek van een Nederlandsenn geschiedschrijver', 4-5.
1288 WJ.F. Nuyens, 'Opmerkingen en aanmerkingen naar aanleiding van een nieuw boek van een Nederlandsenn geschiedschrijver', 7.
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bruiktt ter rechtvaardiging van het eigen katholieke standpunt.
Vann al de behandelde boeken vormde Groen van Prinsterers Maurice et Barneveltvelt het pièce de resistance, immers geschreven door een historicus uit het andere
kampp die door Nuyens serieus werd genomen. Ook dit artikel was weer geen regulieree boekbespreking. Nuyens noemde zijn stuk een "zelfverdediging" tegen
Groenss aanval op de ultramontaanse geschiedbeschouwing. Groen van Prinsterer
hadd in zijn boek een heel hoofdstuk gewijd aan de 'Ultramontaansche historiebeschouwing'.. Het was een rechtstreeks vervolg van de Heiligerlee-polemiek. Nuyenss voelde zich, naar eigen zeggen, verplicht om de handschoen op te nemen.129
Hijj ging uitvoerig in op de grondslagen van Groens historiebeschouwing, die hij
karakteriseerdee als "wij zijn ontsproten uit Calvijn. En Nederland is geworden
watt het is door het Calvinisme". Vervolgens behandelde hij Groens opvattingen
overr Motley en hemzelf. Het derde deel van de recensie, tenslotte, ging over de
vraagg hoe Maurits' gedrag ten aanzien van Oldenbarnevelt te waarderen. Geheel
zoalss toen te doen gebruikelijk, ging de recensie minder over het boek zelf alswel
overr hoe de Nederlandse geschiedenis gewaardeerd moest worden, met daarbij
grotee aandacht voor de verschillende levensbeschouwelijke richtingen in het
historischh debat. Door zich af te zetten tegen de geschiedbeschouwing van Groen
enn van Motley construeerde Nuyens zijn eigen, katholieke opvatting.
Opmerkelijkk ondertussen is dat over één van de meest belangrijke identiteitspolitiekee kwesties van die tijd niet gepubliceerd werd: de historische gedenkdagen.
Ditt had een duidelijke oorzaak: de redacteuren konden het niet eens worden over
eenn gezamenlijk standpunt. Terwijl over de meningsverschillen tussen Thijm en
Nuyenss al een en ander is gepubliceerd, bleef tot nu toe de onenigheid tussen
Schaepmann en Nuyens over deze kwestie volledig op de achtergrond.130 Nuyens
hadd over de gedenkdagen een uitgesproken opvatting, een opvatting die hij graag
ookk in Onze Wachter had willen uitdragen. Hij stuitte op een veto van Schaepman,, die het met Nuyens' conciliante opvattingen niet eens bleek te zijn.
Behalvee over de vaderlandse geschiedenis schreef Nuyens ook wel over andere
landen,, stukken waaruit niet minder zijn katholieke visie bleek. Zijn grootste belangstellingg gold wel de Franse Revolutie. In totaal schreef hij bijna 500 pagina's
overr de Franse geschiedenis. Na zijn 'Studiën over de Fransche omwenteling van
1789'' in de eerste jaargang, publiceerde hij bijvoorbeeld over Madame Roland en
overr de hertogin D'Ayen, die hij als twee tegenpolen presenteerde: de geëmancipeerdee tegenover de christenvrouw tijdens de Revolutie.131 Nuyens is, naast
Groen,, één van de weinige Nederlandse historici van zijn generatie die zich serieusrieus met de Franse Revolutie heeft beziggehouden. Gezien zijn katholieke
achtergrondd mag dit opmerkelijk heten. In katholieke kring werd niet anders dan

1299 Nuyens, 'Maurice et Barnevelt', 165.
1300 Zie bijvoorbeeld Michel van der Plas, Vader Tbijm. Biografie van een koopman-schrijver (Baarn 1995)
411-418.. Over de viering van Den Briel laat Görris Schaepman in deze kwestie volledig ongenoemd. G.C.W.
Görris,, Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd (Nijmegen 1908) 181-184.
1311 Over N u y e n s en de Franse Revolutie zie P.B.M. Blaas, 'Nederland en de Franse revolutie. Een curieuze
lacunee in de historiografie?', in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 104
(1989)) 554-578, m.n. 569-572.
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alleenn met grote afkeer gesproken over de Franse Revolutie.132 Natuurlijk kon ook
Nuyenss niet positief over de revolutie oordelen, maar in zijn jeugdjaren was hij er
well door gefascineerd geweest. Zelf schreef hij dit toe aan de kleurrijke verhalen
diee hij op twaalfjarige leeftijd van een tachtigjarige grijsaard had gehoord die de
bestormingg van de Bastille nog had meegemaakt. Aan het eind van de jaren veertigg zou hij Lamartine's Histoire des Girondins in één dag en twee nachten uitlezen:
hett "benevelde" zijn brein en bracht hem in "eene soort van verrukking".133 Hoe
anderss hij over de zaken was gaan denken134 bleek twintig jaar later toen hij bij het
herlezenn van Lamartine alleen nog de "valsch-dichterlijke voorstelling" en het
"idealiseerenn van de grootste booswichten" zag. Maar de fascinatie voor de grote
revolutiee bleef.
Dezee fascinatie bleef in katholieke kring niet onopgemerkt en werd door velen
mett wantrouwen bezien. Schaepman dacht dat dit mogelijk de oorzaak was waaromm Nuyens niet genoemd werd in een beoordelingsartikel in De Tijd over De
Wachter.Wachter. Aan Nuyens schreef hij hierover: "ik heb U alleen om Uw artikelen over
dee fransche Revolutie en eenige opiniën, die vrij zijn, toch weer van den blaam van
liberalismee moeten zuiveren."135 In eigen kring werden Nuyens' 'Studiën over de
Franschee omwenteling', volgens Görris "misschien het diepgaandste en scherpzinnigstee van zijn geschiedkundige opstellen",136 bepaald niet op waarde geschat.
Ookk niet door Schaepman, die beducht was voor de liberale standpunten van zijn
mederedacteur,, liberale denkbeelden die niet te veel in De/Onze Wachter mochtenn doorklinken. Politieke stellingnamen bleven in De/Onze Wachter, vanwege
dee uiteenlopende standpunten van de redacteuren, een teer punt. Aan het eind van
dee jaren zeventig vond Schaepman het daarom maar beter dat hijzelf, en niet Nuyens,, het laatste boek van de in Nederland veel besproken137 Hippolyte Taine zou
bespreken.. Tot twee keer toe schreef hij dit aan Nuyens: "nu Gij al zo dikwijls uw
opiniee over de Fransche Revolutie gezegd heb, meen ik dat het juist geen onaangenamee variatie zou zijn er eens iets anders over te laten hooren"l3ii (...) "Dat is
voorr onze lezers beter. Gij hebt al zooveel over de Fransche Revolutie geschreven,
datt nu wel eens een ander kan."139 Toch was het Nuyens die in één van de laatste
afleveringenn van 1879 inging op het werk van Taine, waarvoor hij veel bewonderingg toonde: "Er ligt in die beschouwingen van Taine zooveel waarheid; er is zooveell in te vinden, wat ook in onze dagen even behartigingswaardig blijft".140 Begrijpelijkk dus dat Schaepman Nuyens' stuk over Taine met enige vrees tegemoet
zag.. Gelukkig gebruikte Nuyens Taine voor een nobel doel, namelijk het aan de
1322 Thijm trok bijvoorbeeld fel van leer tegen de dwalingen van de revolutie. Blaas, 'Nederland en de Fransee revolutie', 569.
1333 W.J.F. Nuyens, 'Studiën over de Fransche omwenteling van 1789', in: De Wachter 1 (J871) deel 1, 8-9.
1344 Blaas noemt in dit verband N u y e n s ' 'Studiën' het "verslag van een bekering". Blaas, 'Nederland en de
Fransee revolutie', 570.
1355 Schaepman aan Nuyens, 1 april 1871.
1366 Görris, Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd, 172.
1377 Blaas, 'Nederland en de Franse revolutie', 573.
1388 Schaepman aan Nuyens, 30 juli 1878.
1399 Schaepman aan Nuyens, 21 februari 1880.
1400 W.J.F. Nuvens, ' H . Taine's oordeel over de berooving der Fransche geestelijkheid in 1789', in: De Wachterter (1879) deel II, 279-305, aldaar 281.
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kaakk stellen van de "berooving der Fransche geestelijkheid in 1789". Volgens
Nuyenss had Taine die beroving als onwettig veroordeeld, geen wonder dat Taine
"hoee zeer een man des ongeloofs, sinds het verschijnen van zijn laatste boek in ongenadee is geraakt, bij hen wier liberaliteit eigenlijk despotisme en spoliatie is".
Nuyenss gebruikte Taine dus voor een aanval op de liberalen! Om elk misverstand
tee voorkomen schreef Nuyens in een inleidende opmerking dat hij "volstrekt geen
geestverwantt van den thans beroemden Franschen schrijver, Henri [sic] Taine"
wass en dat er "eene onoverkoomlijke klove tusschen zijne philosophic en die van
eenn geloovig katholiek" gaapte.

Actuelee politiek
Toenn zij hun tijdschrift startten namen de redacteuren zich voor om ook aan de
actuelee politiek veel aandacht te besteden. Schaepman en Nuyens deden er alles
aann dergelijke stukken te werven. Eind 1870 schreef Schaepman bijvoorbeeld aan
Nuyens:: "Kunt Gij nu soms nog een pagina zes-acht flink en kordaat over
binnenlandschee politiek leveren. Dat zou eminent zijn, indien Haffmans of Heijdenrijckk die schreef! Ik kan het ook wel aan des Amorie vd Hoeven vragen. Anderss is er dunkt mij teveel Litteratuur in."141 Schaepman en Nuyens dachten aan
maandelijksee overzichten van actuele politieke kwesties, zoals die bijvoorbeeld in
dee kamer speelden. Het ging dus niet zozeer om prikkelende politieke stellingnamenn en/of polemische stukken maar om journalistiek getinte overzichtsartikelen
overr kwesties van de dag. Deze overzichten zouden, in de lievehngswoorden van
Schaepman,, "ferm", "flink" en "kordaat" moeten zijn. Als mogelijke auteurs
werdd gedacht aan katholieke kamerleden als Haffmans en Heijdenrijck, maar deze
mensenn werden gewogen en te licht bevonden. De Limburger Haffmans bleek bijvoorbeeldd "te mager en niet sérieux genoeg."142 En Heijdenrijck was een "zaniker"
wienss "ijdelheid" in zijn "nederigheid" lag.143 Bleef over hun beider vriend en toekomstigg kamerlid Herman Agatho des Amorie van der Hoeven. Maar die gaf niet
thuis. .
Ongeveerr te zelfder tijd openbaarden zich de eerste tekenen van politieke onenigheidd tussen Schaepman en Nuyens: de ultramontaan stond hier tegenover de liberaal-katholiek.. Zowel Schaepman als Nuyens wilden De Wachter gebruiken als
vehikell om invloed uit te oefenen. Het enige probleem was dat ze het politiek zo
vaakk oneens waren. Toen Schaepman inzag dat hij en Nuyens niet op één lijn zaten,, moet hij het besluit hebben genomen de politiek maar helemaal uit De Wachterter te weren. Hij verzon daarvoor een gelegenheidsargument. Hij schreef Nuyens
datt een maandblad ongeschikt was om het actuele politieke debat te volgen. Terwijll hij een paar jaar daarvoor nog het tegendeel had beweerd! De dagbladpers
wass daarvoor veel beter geoutilleerd. "Met de Wachter hebben wij een katholiek

1411 Schaepman aan Nuyens, 6 december 1870.
1422 Schaepman aan Nuyens, 7 juni 1872.
1433 Schaepman aan Nuyens, 16 augustus 1872.
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tijdschriftt willen in 't leven roepen. Wilt Gij onzen kracht zoeken in politieken invloed,, ik voor mij minder. Dat geeft personeelen strijd en een strijd, die au jour Ie
jourr moet gevolgd worden."' 44 Schaepman gebruikte het als reden om een stuk van
Nuyenss over Thorbecke te weigeren. Dit was "au fond meer dagblad-artikel".145
Enn dat soort politieke stukken konden beiden toch kwijt in respectievelijk De Tijd
enn de De Nieuwe Noord-Hollander, bladen waarin ze regelmatig publiceerden en
eenn stevige vinger in de pap hadden?
Schaepmanss argument van het risico van "personeelen strijd" was niet denkbeeldig.. De briefwisseling tussen Schaepman en Nuyens wordt gekenmerkt door een
onafgebrokenn gekrakeel over politiek, waarbij soms harde woorden vielen. Zo maaktee Nuyens Schaepman uit voor "kettermeester", "drijver", "kleingeestig", "clericaal"" en " inquisiteur".146 Maar ook Schaepman was niet voor de poes en schreef Nuyenss ondermeer: "uw artikelen zijn mij ungeniessbar1*7 en "Gij zijt een zeloot van 't
geenn Gij moderatisme noemt".148 Schaepman liet zich niet imponeren door de senioriteitt van Nuyens. Hij kon deze soms scherp aanpakken als hij vond dat Nuyens
weerr eens te ver ging. Met een zekere voldoening schreef hij eens "Ziezoo! Nu hebt
Gijj eens eenige kattenklauwtjes gevoeld."149 Dat Schaepman weleens te ver ging, zou
hijj later na Nuyens' dood ook in het openbaar volmondig erkennen.150
Schaepmann vergeleek de onderlinge samenwerking met een huwelijk waarin crisess onvermijdelijk zijn: "Maar enfin, wij zijn getrouwd en lastig als Gij zijt, for
betterr or for worse heb ik u genomen en ik zal u maar houden."151 Een half jaar laterr schreef hij berustend: "Wij hebben den geheelen winter als kat en hond geleefd;
ikk verlang naar wat rust. Laat de Maartsche buien over zijn. (...) Zo zullen wij dan
tott rust komen en onze tweeden [onleesbaar] beginnen. Deze crisis in ons huwelijkslevenn is nu daar, wij zijn 1'age critique over en gaan nu kalmpjes leven."152
Schaepmann nam zich voor het thema politiek voortaan te laten rusten. Al in 1875
schreeff hij Nuyens: "Ik heb mij vast voorgenomen niet meer U over politiek te
schrijvenn of te spreeken. Dat verbittert en leidt tot niets. Wij zijn beide zeer geloovigee aanhangers der persoonlijke onfeilbaarheid en dat maakt dergelijke
twistenn moeielijk."153
Inn de praktijk betekende dit dat geen van beiden meer over politiek mocht
schrijven,, althans niet in Onze Wachter. Schaepman liet dat meermalen aan Nuyenss weten.154 Controversiële onderwerpen, en dat waren er nogal wat, bleven daar1444 Schaepman aan Nuyens, 28 juni 1871.
1455 Schaepman aan Nuyens, 30 januari 1871.
1466 Voor de geciteerde woorden zie respectievelijk brieven van Schaepman aan Nuyens, ongedateerd, circa
1871;; 26 maart 1872; 22 mei 1872; 17 oktober 1877; 31 maart 1878.
1477 Schaepman aan Nuyens, 5 mei 1877.
1488 Schaepman aan Nuyens, 8 april 1878.
1499 Schaepman aan Nuyens, 15 mei 1878.
1500 "Wij hebben dikwijls gekibbeld en met groote onstuimigheid, met de openhartigheid van den
krachtigstenn ernst. Ik moet erkennen, dat ik mij tegenover den oudere zelfs wel eens wat vermetel toonde."
Schaepman,, Menseben en boeken, eerste reeks, ix.
1511 Schaepman aan Nuyens, 13 oktober 1877.
1522 Schaepman aan Nuyens, 31 maart 1878.
1533 Schaepman aan Nuyens, 12 oktober 1875.
1544 Zie bijvoorbeeld Schaepman aan Nuyens, 5 mei 1877: "Ik verzoek U, maar dan dringend, in O.W. niet te
gaann politiseeren of polemiseeren."
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omm buiten de kolommen van Onze Wachter. Schaepman gebruikte chantage om
hemm onwelvallige opinies uit Onze Wachter te weren. Hij kon Nuyens niet verbiedenn over bepaalde onderwerpen te schrijven, die vrijheid hadden de redacteurenn elkaar gegund, maar dan claimde hij wèl voor zichzelf het recht om in hetzelfdee nummer nog tegen Nuyens' opinies in te gaan. Hij zette Nuyens het mes op de
keel:: "Of beide zwijgen, of ik ook aan 't woord."155 Beide wisten dat twee tegengesteldee meningen in dezelfde aflevering de doodsteek voor Onze Wachter zou
betekenen. .

Einde e

Eindd jaren zeventig vreesde Nuyens dat Schaepman aankoerste op de dood van
hett blad. Wéér moest Schaepman bezwerende woorden spreken, waarbij hij wederomm een vergelijking met de huwelijkse staat maakte. "Zijt Gij een jaloersch of
achterdochtigg echtgenoot? Vraagt Gij Uw vrouw ook zooveel verzekeringen van
trouww als van mij?"156 En weer zette hij Nuyens het mes op de keel. "Indien Gij
niett meer wilt doorgaan, ga ik alleen. Ik houd niet van recriminatiën, maar toen
Gijj mij met Uw achterdocht over 't opofferen en dood laten gaan van Onze Wachterr vervolgdet, heb ik O.W. in 't leven helpen houden, hoewel wij dood zouden
zijnn gegaan met eere op dat oogenblik. Ik ga nu alleen door, al zal ik het voor niets
doenn of alleen. Gij kunt nu kiezen of deelen."157
Beginn 1883 was het ineens voorbij. "Ik zie geen kans dit werk in leven te houden"" schreef Schaepman aan Nuyens.158 Enige tijd later zou het tot een fusie komenn met De Katholiek. Tegenover de lezers gebruikte de redactie het argument
vann de krachtenbundeling.159 Bij een eerdere crisis, vijf jaar daarvóór toen Onze
WachterWachter slechts met één deel verscheen, werd de verklaring gezocht in een tekor
aann kopij.160 In brieven aan Nuyens had Schaepman daar ook al over geklaagd.161
Dee redactie moest teveel de kar alléén trekken.
InIn werkelijkheid was er echter een veel dwingender motief: de dramatische
teruggangg van het aantal abonnees, met grote financiële consequenties. Schaepmann formuleerde het als volgt: "Ik word wijs en wil geld verdienen en vraag: 'wie
betaalt?'' Veel vorder ik niet, maar genoeg."162 Van Rossum had hem al in 1882
voorgerekendd dat hij ƒ350 moest toeleggen op Onze Wachter. "Hij kan en wil dus
niett doorgaan, tenzij wij verminderen. Wij hebben slechts 503 abonnés."163
1555 Schaepman aan Nuyens, 9 december 1874.
1566 Schaepman aan Nuyens, 26 januari 1880. Zie ook zijn brieven van 8 april 1878 en 10 februari 1882.
1577 Schaepman aan Nuyens, 10 februari 1882.
1588 Schaepman aan Nuyens, 21 januari 1883.
1599 'Aan onze lezers', in: Onze Wachter (1885) 377-378.
1600 'Aan onze lezers', in: Onze Wachter (1880) 399-400.
1611 Zie ook Görris, die het als de hoofdreden noemt voor de ondergang van het blad, Dr. W.J.F. Nuyens beschouwdschouwd in het licht van zijn tijd, 177-178. O p 26 april 1878 schreef Schaepman aan Nuyens: "Ik ben van plan
eenn ietwat dringende oproeping aan de luierende schrijvers onder ons te richten." En op 21 februari 1880: "bij
gebrekk aan medewerking zullen [we] moeten doodgaan."
1622 Schaepman aan Nuyens, 21 janauri 1883.
1633 Schaepman aan Nuyens, 17 januari 1882.
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Schaepmann en Nuyens hadden zich aanvankelijk inschikkelijk getoond en genoegenn genomen met een lagere vergoeding. Maar nu was de maat vol. Zonder lezers
konn het niet verder. "[H]et publiek heeft het laten sterven."164
Mett het tijdschrift Onze Wachter verdween het enige algemeen-culturele tijdschriftt waar de katholieken op konden bogen, een van de zeldzame tijdschriften
waarinn de clerus niet de boventoon voerde. Het had zijn functie vervuld. Voor
Schaepmann was Onze Wachter een opstapje geweest naar een politieke carrière in
dee Tweede Kamer. Met zijn 'Proeve van een Program', dat hij in Onze Wachter
publiceerde,, werd de vorming van een katholieke partij intellectueel voorbereid.
Nuyenss had met zijn vele opstellen een katholieke visie op de geschiedenis van
Nederlandd naar voren gebracht. In andere opstellen, zoals bijvoorbeeld die van P.
Vermeulen,, werd het katholieke standpunt over actuele kwesties als het darwinismee ontvouwd. Dat over de kwestie van literatuur en moraliteit een minder eenduidigg standpunt werd ingenomen was daarbij van minder belang. De differentiatiee van de katholieke meningsvorming demonstreert dat de katholieken volwassen
warenn geworden. De/Onze Wachter had laten zien dat de katholieken een tijdschriftt van niveau konden produceren, gekenmerkt door een voorname en serieuzee toon, dat zich kon meten met andere culturele tijdschriften zoals De Gids. Het
voorzagg de katholieken van een nationaal cultureel identificatiepunt.

1644

Schaepman aan Nuyens, 21 januari 1883.

