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De geschiedenis ziet de mens als lid van een gemeenschap.
Van welke, of van hoedanige gemeenschap? Er zijn er ein
deloos vele. Wij allen behoren er elk tot verscheidene. Wij
maken deel uit van de mensheid, wij vormen mee de be
volking van een stad. Wij zijn één met anderen in onze
omgeving en ver daarbuiten door ons denken over staats
bestel of over godsdienst, wij worden geboren en sterven
in een maatschappelijke stand, wij kiezen, of vinden ons
bestemd voor, een beroep. Wij behoren tot een volk, tot
een ras, tot een staat. Even zovele cirkels, grote en kleine,
sommige binnen andere gelegen, of die elkaar gedeelteüjk
overdekken. Maar dit roept het beeld op van een meet
kundig vlak. De verbindingen en verhoudingen van de
menselijke gemeenschappen zijn veel verscheidener, veel
grilliger, er zit diepte en hoogte in zowel als breedte en verte.
En over een tijdvak gezien ook beweging.
De gemeenschappen die de historicus helpen om vorm in
het menselijk gebeuren te ontwaren, hebben hun continuiteit,
maar zijn tegelijk aan eeuwige verandering onderhevig. Geen
kader dat hij zich kiest, of het verglijdt onder zijn ogen, zet
uit, krimpt in, of vervluchtigt en lost zich in andere lijnen op.
Gemeenschappen, zou men ook kunnen zeggen om even
van het ruimte-beeld geheel los te komen, zijn als levende
organismen, met een drang tot ontwikkeling, met in hun
wezen besloten groei-tendenties, met gevoeligheid voor om
standigheden, die bloei of kwijning, intenser leven of dood
kunnen veroorzaken. Maar ook dit is enkel beeldspraak,
vaak genoeg misleidend; vooral als het om naties gaat, ver
bergt zich gemakzucht die tegen onderzoek en ontleding op
ziet, al te gaarne achter die voorstelling van de gemeenschap
als een persoonlijkheid, met een ziel, met een karakter, met
een wil, met jeugd en ouderdom.
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De natie, de nationale gemeenschap, daarmee wil ik mij
in het bizonder bezighouden: wat betekent zij voor de
historicus ? Hij moet stelling tegenover haar nemen. Een van
de eerste indelingen die hij voor zich gemaakt vindt, wordt
door haar gegeven. De leeropdracht welke ik hier geroepen
ben te vervullen, omvat de vaderlandse en de algemene ge
schiedenis van de nieuwe tijd. Moet ik mij niet afvragen, in
de eerste plaats, of die scheiding, en tegelijk die samen
voeging, van de geschiedenis van ons volk en van de ge
schiedenis der mensheid, gerechtvaardigd is? Hier is overi
gens het antwoord eenvoudig, bepaald door mijn diepste
overtuigingen. Ik zie in de natie een natuurlijk historisch
kader, de naties vormen een van de wezenlijkste geledingen
der mensheid. Binnen het nationaal verband kan de historicus
als in een microcosmos een samenhangend verloop volgen,
niet enkel van politiek gebeuren, niet enkel van staatslotgevallen, maar van menselijk denken en werken, van samen
leving en cultuur. Hij zal iedere beweging in verband met
een nationaal geheel van bewegingen kunnen brengen, ieder
enkeling zich zien verwezenlijken binnen of althans door
zijn nationale gemeenschap. Maar tegelijk laat zich geen
nationaal leven isoleren. Al die bewegingen, waarvan de
historicus het spel vervolgt en die hij eerst in betrekking tot
hun nationaal middelpunt brengt, staan de gehele wereld over
in organische verbinding, alle wellen uit dezelfde bron. De
nationale indeling is er een van ordening in een oneindig
samengestelde en veel wijdere beweging. Dit betekent niet,
dat zij niet met de diepste natuur der dingen samenhangt,
noch dat zij willekeurig is. Maar het betekent, dat zij geen
wezensscheiding tussen de mensen maakt, het betekent dat
haar diepste zin ligt in haar functie in het groter samenspel.
Er zijn concepties van nationalisme waardoor die in
schikking in een groter geheel bemoeilijkt zo niet onmogelijk
gemaakt wordt en de wijdere menselijke eenheid aangetast
en verscheurd. Twee vooral hebben in onze tijd triomfen
beleefd en bedreigen daarmee de menselijke cultuur, waarvan
ik mijn liefde voor het nationale niet scheiden kan.
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Eén vereenzelvigt de natie met de staat, doet de natie in
de staat opgaan, en stelt tevens de staat en zijn belangen als
hoogste geestelijke en zedelijke maatstaf. Hegel heeft zijn
meest succesvolle leerlingen in het moderne Italië gevonden.
„De staat," zegt Mussolini, „is, als de universele ethische
wil, de schepper van het recht; de staat is een geestelijke
macht, die alle vormen van het zedelijk en verstandelijk leven
van de mens omvat." Een dergelijk absolutisme, dat naarbinnen alle verscheidenheid en alle oppositie onderdrukt en
naarbuiten alle verbindingen afsnijdt, is de dood voor waar
achtige historische beschouwing.
Maar niet minder is dat de andere conceptie, voor welke de
natie éen is met ras, met bloed. „Alleen," zegt Rosenberg,
„waar, bewust of onbewust, de wet des bloeds gedachte en
daad der mensen bepaalt, kunnen „waarden" geschapen of
behouden worden.... Geschiedenis is karakterbeelding,
voorstelling van een wezen in de worsteling om de uit
beelding van zijn eigenste Ik.... De Germaanse mens ont
wikkelt zich niet.. .., hij heeft zich öf gehandhaafd, óf is
verbrokkeld of onderworpen." Volgens die starre leer is de
natie geen voortbrengsel van de geschiedenis, geen accoord
in de harmonie der mensheid. Zij is van eeuwigheid gegeven
en blijft zichzelf gelijk, en éne natie, de eigene, is de enige,
de uitverkorene. De Germaan heeft alles al in zich, de bar
baar is hopeloos. De een is geboren tot heersen, de ander tot
onderwerping. In de omgang tussen volken wordt alle mo
gelijkheid van begrip uitgesloten. Wat waar is of schoon voor
het éne, is het niet, kan het niet zijn, voor een ander, als het
tot een verschillend ras behoort. Zo wordt alles blinde
drift, strijd zonder erbarmen. Alles wortelt in de aarde, er
is geen verzoenende, geen verenigende gedachte daarboven.
Een triest materialisme, een dolle hoogmoed hebben de ge
schiedenis der mensheid van haar zin beroofd.
Staatsvergoding en nationale zelfverheerlijking hebben
verwoestingen aangericht vóór Mussolini en vóór Rosenberg,
zelfs vóór Hegel. Zo kwam een man als Voltaire ertoe, in
zijn ijver voor de bedreigde heerschappij van algemeen
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menselijke begrippen van recht en verdraagzaamheid, om
alle voorkeur voor éen mensengroep of mensensoort te
verwerpen. De vijand van de katholieke kerk predikte hier
op zijn manier katholicisme. Maar hij hield geen vat op de
werkelijkheid. Hij beschouwde zich als een wereldburger
—un citoyen de 1'univers — en meende met het patriottisme
afgerekend te hebben door een patriot een man te noemen
die andere volken haat.
Zeker is zich het nationaliteitsgevoel veelal in botsing met
andere bewust geworden. Maar de historicus zou al blind
moeten zijn, die daarvoor, en geheel buiten de strijd met
andere groepen om, de nationale gemeenschap niet als een
grote kracht in het leven der mensheid erkende. De oorlog
is een gruwelijk mysterie. Het individualistisch verstand ziet
er eerst en vooral de gruwel van. De mens heeft het recht,
en hij heeft de plicht, te trachten de oorlog aan banden te
leggen — en op hoeveel manieren is die poging in de loop
der eeuwen al niet ondernomen! Maar intussen blijft de
oorlog een van de grootste historische feiten, en blindheid,
nogmaals, zou het zijn er om de haat en de verwoesting het
doorslaand bewijs van de kracht van het gemeenschaps
gevoel in te miskennen. Afkeer van bloedvergieten is goed,
besef van de onderlinge verbondenheid der naties en van de
eenheid der mensheid is beter, maar een verslapping van de
bc reidwilligheid om voor de naaste groep, door welke alleen
deelneming aan het wereldleven mogelijk is, het offer van
het eigen leven te brengen zou de menselijke samenleving
in wezensvormen buiten welke het wezen zelf niet bestaan
kan aantasten, — is, om het anders uit te drukken, on
denkbaar.
Dit is geen opwekking, het is een vaststelling. Qp de
kosmopolitische beschouwing kan de historicus eenvoudig
antwoorden, dat hij de nationale indeling als grondslag van
onderzoek en beschrijving aanvaardt, omdat zij klaarblijke
lijk in het leven der mensheid een realiteit is; niets onhistorischer dan het wegdenken van grenzen waardoor het gees
telijk zowel als het staatkundig gebeuren van zoveel men8
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selijke geslachten als waarvan wij heugenis hebben, bepaald
is en vorm gekregen heeft. Maar de historicus die tevens pa
triot is, kan meer doen. Hij kan ontkennen dat liefde nood
zakelijkerwijze haat veronderstelt en hij kan betogen dat
liefde voor het eigene een alleszins gewettigde drijfveer tot
historische arbeid verstrekt.
De historische aandrift komt voort uit zucht tot weten,
tot begrijpen. Maar een warmer gevoel kan zich daarmee
vermengen zonder het te vervalsen, het kan er integendeel,
door richting te geven, door te bepalen, de zuivere kracht
van verhogen. Geschiedschrijven is kiezen uit een over
weldigende massa van feiten, kiezen om vorm, en door vorm
zin, te geven. Daarom moet iedere historische voorstelling
iets persoonlijks hebben, maar dat wil niet zeggen, dat de
historicus willekeurig te werk kan gaan, of dat elk gedachte
beeld waardoor hij zich bij zijn keuze laat leiden even goede,
even duurzame resultaten kan opleveren. Er moet tussen
zijn geestes- en gemoedsgesteldheid en de werkelijkheid die
hij zoekt te benaderen verband, harmonie bestaan. Wat kan
dan vruchtbaarder zijn dan liefde, en wat is in het algemeen
gesproken natuurlijker dan liefde tot het eigene? Maar de
liefde van de historicus moet door de rede, door kritiek, door
eerbied voor goddelijke wetten gelouterd worden. Het
moet een begrijpende en een nederige liefde zijn.
Dat ieder volk vrij roeme op grootheid, macht en luister,
De glans van Nederland schiet aller glans in 't duister.
Zulk een opgeschroefdheid, die wij de goede Helmers
vergeven als wij de omstandigheden bedenken waarin hij
schreef, blijve ver van ons. En evenmin zullen wij ons laten
verleiden tot een zwakheid als waaraan Hooft zich schuldig
maakte, die schreef: „ik ben gehouden geen waarheid van
belang te verzwijgen", maar eraan toevoegde: „ten ware
zij tot schade mijns vaderlands strekte." Niet dat wij er
gering over zullen denken ons vaderland schade te doen,
maar dat wij weigeren te geloven dat het op iets anders dan
waarheid zal kunnen gedijen.
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Geen zelfoverschatting dus, en geen verbloemen van on
aangename feiten. De zucht tot het eigene die ons bij het
beschouwen en beschrijven van de vaderlandse geschiedenis
bezielen kan, zij een zucht tot dienen, het zij een uiting van
trouw aan onszelf. Het verleden sterft niet, tenzij het vergeten
wordt. Het is als een onuitputtelijk vergaarbekken van
levenwekkende krachten voor het heden. De eerste taak
van de Nederlandse historicus moet zijn om de herinnering
aan Nederlandse daden en Nederlandse gedachten te onder
houden. Men kan geen jaren in het buitenland gewoond
hebben zonder te beseffen dat de wereld met ons verleden
achteloos omgaat, dat de zin ervan slechts aan onszelf vol
ledig onthuld kan worden. De schatten van onze over
levering, onze grote figuren, staatslieden en wagers, onder
nemers, dichters en denkers, onze eigenaardige instellingen
en gewoonten, dat alles is ons toevertrouwd. Wij zijn het
aan ons voorgeslacht verplicht dat niet door de golven der
vergetelheid te laten overspoelen, en wij dienen tevens de
wereld, hoe weinig dank wij van haar ook mogen verwachten,
door van ons gebied, zover het zich uitstrekt, de over
stroming door een vervlakkend en verarmend kosmo
politisme te keren. Want de geschiedschrijver heeft vooral
daarom zulk een hoge roeping, omdat op alle geestelijk ge
bied het vruchtbaarst werk—werk vruchtbaar voor heden
en toekomst — verricht wordt door wie bij zijn traditie
aansluit en binnen zijn natuurlijke kring blijft — of
althans begint. Vermeylen, aan de culturele nietswaardig
heid van zijn verfranste volksgenoten denkende, heeft
deze gedachte haar klassieke uitdrukking gegeven: „Wij
moeten," schreef hij, „Vlamingen zijn om Europeërs te
worden."
Ziehier dan nationalisme en internationalisme in onderling
verband gebracht, en een opvatting waarmee ik als histo
ricus werken kan. Maar in ons geval stelt zich een tweede
vraag. Wij komen tot de vaderlandse geschiedenis met een
bizondere toewijding, wetende niettemin dat zij eerst in het
raam der algemene haar eigenlijke betekenis krijgt. Maar
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wat is het gebied der vaderlandse geschiedenis, welk land,
welk volk omvat zij ?
In ons geval zei ik —, maar dit is een vraag die andere
volken, en de geschiedschrijvers van andere volken, zich
vaak met meer bewustheid, met meer zielsangst, gesteld
hebben dan wij doorgaans. Wat moest voor de Pruisische of
voor de Beierse geschiedschrijver in de eerste helft der
negentiende eeuw de nationale gemeenschap zijn, in welke
hij het verleden kon zien leven? Wat voor de Piemontees
of Florentijn? Wat voor de hedendaagse Oostenrijker? In
elk van die gevallen wist of weet de historicus zich lid van
twee gemeenschappen; soms kon hij het goed recht van de
staat waartoe hij behoorde, erkennen zonder over het hoofd
te zien, dat de wijdere van Duitse of Italiaanse taalgemeen
schap of nationaliteit historisch oudere rechten had, dieper
in het wezen der dingen drong, vruchtbaarder bodem voor
beschouwing en beschrijving zijn moest; soms zag hij in de
twee een onverzoenlijke tegenstelling, een strijd die tot het
eind van éen van beide uitgevochten worden moest.
Het is nuttig die problemen, niet van de politici en van de
staatsburgers en volksgenoten alleen, maar van de historici,
bij andere naties te bestuderen. Het helpt ons in onze eigen
geschiedenis problemen te ontwaren, waarvoor anders onze
vooroordelen of eenvoudig ons gebrek aan practische er
varing ons blind houden.
Een geestelijk verschijnsel, en geen primair, maar de re
sultante van historische krachten, zo heb ik al te kennen ge
geven dat ik nationale gemeenschap zie. In ideale vorm is
het de samenvoeging tot vereend willen en vermogen van
een aantal verschillende levenselementen. Hoofdzakelijk kan
men die in tweeën groeperen: er is het leven van de staatsgemeenschap en het leven van de cultuurgemeenschap. Als
de twee groepen samenvallen, valt het moeilijk de staatsfactor uit het culturele bewustzijn af te scheiden; dan komt
men er licht toe hem voor de eigenlijke drijfveer van het
ganse gemeenschapsgevoel aan te zien. Maar zoveel te leer
zamer is het om de gevallen te beschouwen, waar de twee
II

onafhankelijk van elkaar bestaan en strijden. In een cultuur
gemeenschap zonder ondergrond van staatseenheid laten
zich de eigenlijke bestanddelen gemakkelijker bepalen. Ik
vat mijn conclusie uit een ingewikkelde hoeveelheid van
verschijnselen aldus samen, dat de duurzaamste en gestadigste factor die van taalgemeenschap is. Er zijn tijden
geweest dat godsdienst haast heel de inhoud van cultuur
vormde: dan kon die factor het gemeenschapsleven van een
taalgroep verscheuren en langs andere lijnen ordenen, maar
als de storm had uitgewoed, kon toch de oude band van
taaleenheid zijn werking weer hervatten.
Hoe ook gevormd, cultuurgemeenschap is voor het
historisch oog geen minder reële kracht dan staatsgemeenschap. Om zich tot ware nationale gemeenschap te ont
plooien streeft zij gewoonlijk naar uitdrukking in staats
vorm. Heeft statenbouw langs andere lijnen plaats gehad,
dan zal de staat haast altijd trachten zich een cultuurgemeen
schap naar het eigen beeld te fatsoeneren. Krachtige cultuur
gemeenschappen kunnen staten samenvoegen — ik herinner
de aan Italië en Duitsland —, zij kunnen staten doen uiteen
spatten — zoals Pools saamhorigheidsbesef de grenzen van
drie rijken heeft doorbroken, zoals heel de Donau-monarchie
aan het nationaal bewustzijn van de samenstellende volken
ten onder is gegaan. Krachtiger staten kunnen cultuur
gemeenschappen versmelten, zoals Frans, Germaans en
Keltisch in Engeland en Schotland — doch in Ierland is
hetzelfde proces maar ten dele geslaagd —; zij kunnen, voor
al als zijzelf door een eigen, overheersende en machtige cul
tuurgemeenschap gedragen worden, brokken van vreemde,
zwakkere cultuurgemeenschappen afbreken en aanpassen,
zoals Frankrijk met Duinkerken gedaan heeft en nog steeds
bezig is te doen met de Elzas. De spanning tussen staatsgemeenschap en cultuurgemeenschap heeft een groot deel
van de geschiedenis beheerst.
Ook onze geschiedenis is er een waarin de verhouding
van cultuur- en staatsgemeenschap scherpe breuken te zien
geeft. In de latere middeleeuwen en in de zestiende eeuw
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strekte de cultuurgemeenschap zich over het hele Neder
landse taalgebied uit, maar de onafhankelijke staat, die dan
gevormd werd, liet wat de belangrijkste middelpunten ge
weest waren, Vlaanderen en Brabant, buiten zich. Het merk
waardig verschijnsel doet zich dan voor, dat die verschoven
verhouding generaties achtereen bij ons in Noord-Nederland
nauwelijks enige spanning teweegbrengt. Zo volkomen
overheerste het staatsbesef, dat men buiten de staat van geen
cultuurgemeenschap wist, — althans de gedachte dat die cul
tuurgemeenschap staatkundige betekenis hebben kon, kwam
bij weinigen op. Wezenlijk verbazend is het, waar te nemen
hoe in de negentiende eeuw, de eeuw van de grote opbloei
der geschiedbeoefening, dat gebrek aan belangstelling in het
heden de visie op het verleden verengde. Zelfs de geschied
schrijvers der letterkunde konden een eeuw geleden de
middeleeuwse werken van Vlamingen en Brabanders, doot
Renaissance, Hervorming en Verlichting lang in vergetel
heid bedolven, niet zonder de hulp van romantische Duit
sers opgraven, en begroetten toen het gevondene nog ta
melijk koel. De historici in ieder geval lieten zich op dat ter
rein niet lokken. Maerlant of Anna Bijns, en zelfs in hun
eigen tijd Conscience of Ledeganck of Gezelle, mochten
erkenning vinden als scheppers van Nederlandse letterkunde,
de eigenaardige problemen der samenleving van die schrij
vers, de lotgevallen van de gemeenschappelijke Nederlandse
cultuur in de zuidelijke gewesten, dat schenen aan de NoordNederlandse geschiedkundigen vreemde onderwerpen toe,
buiten het raam van de vaderlandse geschiedenis gelegen,
goed voor Belgische (en dat wilde gemeenlijk zeggen Franse
of verfranste) geleerden.
Men hore Groen, de orthodoxe Protestant:
„Het is eigenlijk hier," schrijft deze in zijn Handboek als '
hij tot de Hervorming genaderd is, — en laat mij erkennen
dat hij eraan toevoegt: „in sommige opzichten althans" —,
„dat de geschiedenis van het Vaderland begint." En hij ver
duidelijkt nog: „de geschiedenis der Republiek" (daarmee
vereenzelvigt hij dus die van het vaderland) „vangt aan,"
!3

niet zoals men misschien zou denken in 1572 of in 1581,
maar in 1,5x7: „toen, door het begin ener christelijke Her
vorming, de kiem van haar bestaan werd gelegd."
Een begin! in de zestiende eeuw en met de Noord-Neder
landse Republiek! Men duizelt van de roekeloosheid waar
mee daar eeuwen van cultuur worden weggeworpen, waar
mee nog fris levende delen van het Nederlandse volk langs
een confessionele lijn worden afgesneden. Maar ook Fruins $
de liberale Protestant, voelde zich in de kleine en voor het
oog nog homogene gemeenschap die door de betrekkelijk
zo jonge staat geschapen was, volkomen thuis, voelde haar
als iets volledigs en bevredigends, zozeer dat hij de..scheu
ring waaruit die staat voortkwam, onwillekeurig, om zo te
zeggen instinctmatig, als iets natuurlijks, onvermijdelijks,
gelukkigs aanvaardde. Onwillekeurig, instinctmatig. Het
merkwaardige is juist, dat een scherpe geest als Fruin geen
behoefte gevoelde om zich in het vraagstuk van hoe en waar
om die scheuring geschiedde te verdiepen, en dat hij er zich
in zijn Tien Jaren afmaakte met een zinsnede waarin de re
delijke bezinning wel waarlijk ver te zoeken is.
„Geen voorbijgaand misverstand," schreef hij, „had de
scheuring teweeg gebracht, maar een diepgeworteld verschil
tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden, in
afkomst, in volksaard, in geschiedenis, in godsdienst, in
regeringsvorm, in maatschappelijke toestand."
De gewesten waar het in de Zuidelijke Nederlanden op
aankomt — en zeker als men de scheuring van de Noordelijke
wil beschouwen — zijn Vlaanderen en Brabant. Verschilden
die in afkomst en volksaard van de Noordelijke? Wat een
wonderlijke verwarring heeft hier plaats met de Waalse
gewesten! Even onhoudbaar is de bewering dat zij verschil
den in geschiedenis, in regeringsvorm, in maatschappelijke
toestand. Alsof in éen van die opzichten de Zuidelijke Neder
landen als éen blok tegenover de Noordelijke gesteld konden
worden! Alsof wat geschiedenis betreft, Holland en Zee
land niet veel nauwer verbonden waren met Vlaanderen en
Brabant dan met Gelderland en de Noord-Oostelijke ge14

westen, die nog maar zo kort tot de Boergondische staat
behoorden! Alsof maatschappelijke toestand en regerings
vorm niet van gewest tot gewest verschilden en ook hier
niet eer tussen Oost en West een scheidslijn getrokken kon
worden dan tussen Zuid en Noord! En eindelijk godsdienst:
het Noorden protestant, het Zuiden katholiek.... In
Fruin's tijd misschien, in ieder geval voelde hij evenals al zijn
protestantse tijdgenoten dat zo; maar 't leek er zeker niet
naar vóór de scheuring!
Laat mij u in korte woorden mijn eigen voorstelling van
de scheuring en haar oorzaken aanduiden. Mijn opvatting
van de zin van de Noord-Nederlandse staat, zoals die zich
toen en later ontwikkeld heeft, zal daar natuurlijk bij aan
sluiten, evenals mijn uitlegging van de eigenaardige na
tionale geesteshouding, die Groen's en Fruin's denkbeelden
bepaalde.
• Verbeeld u eerst de Boergondische staat, waarin het hele
Nederlandse cultuurgebied opgenomen was; de natuurlijke
saamhorigheid van heel die Diets-talige streek scheen aan de
staat een stevige ondergrond te zullen gaan verstrekken,
ofschoon er na de verbrokkeling van de middeleeuwen nog
weinig politiek eenheidsbewustzijn bestaan kon, terwijl
daarenboven ook Frans-sprekende gewesten tot de staat
behoorden, en een verfranste adel mee als bindmiddel dienst
deed. Beschouw dan het volksstreven dat tot de opstand
leidde en hem bezielde. In dat volksstreven zijn twee ele
menten duidelijk te onderscheiden: daar was het algemeenNederlandse of Boergondische verzet tegen de Spaanse over
heersing, en daar was de protestantse zucht naar vrijheid van
godsdienstoefening, weldra naar onderdrukking van het
katholicisme. Onderling waren die beide zeker moeilijk te
verenigen, maar geen van beide was tot een bepaald deel
der Nederlanden beperkt, zeker niet volgens die tegenstelling
Noord-Zuid, welke naderhand de toestand kwam beheersen.
Wat godsdienstijver aangaat, de Vlaamse en Brabantse steden
waren zo protestants als de Hollandse, en dat wil niet meer
zeggen, ook in Holland niet, dan dat een doelbewuste min15

derheid er het heft in handen kreeg; en de machtigste positie
behield het katholicisme, behalve in de Waalse gewesten,
niet in Vlaanderen en Brabant, maar in het Oosten van de
tegenwoordige staat, in Gelderland, Overijsel, Groningen.
Hoe is het dan mogelijk dat de uitkomst van de opstand die
scherpe scheiding zou brengen tussen een Noorden onder
protestantse leiding en een gerekatholiseerd Zuiden? Het
wordt begrijpelijk als men Parma's poging om de Neder
landen van Luxemburg uit voor Spanje te heroveren in
bizonderheden nagaat. Het Zuiden verweerde zich niet
minder dan het Noorden, maar zijn ligging doemde het
tot de nederlaag. Heel het gebied benoorden de rivieren kon
door de strategisch haast onaantastbare provincies Holland
en Zeeland voor de opstand behouden en zo nodig terugveroverd worden. Tegelijk had, naarmate de strijd langer duurde,
het godsdienstig karakter ervan meer de bovenhand gewon
nen. Het gevolg was dat niet alleen Parma de Protestanten
uit de streken die in zijn macht vielen, verdreef, maar dat
tevens in het Noorden de Katholieken uit alle macht ge
stoten werden en op den duur een stelselmatige protestan
tisering plaats vond.
Hoe verbijsterend is het, dat een man als Fruin dus in een
kwestie die de Nederlandse geschiedenis in het hart raakt,
oorzaak en gevolg verwisselen kan! En niet minder dat hij
om de scheuring te verklaren, een hele reeks vermeende
innerlijke tegenstellingen aanvoert en van de Spanjaarden,
van de rivieren-slagboom, van de oorlog, met geen woord
rept! Maar wij hebben nu tevens de sleutel in handen ge
kregen tot de verklaring van dat wonderlijk geval, waarin
Fruin gans niet alleen staat, waarin hij integendeel uiting
geeft aan een vooroordeel dat meest al zijn tijdgenoten ge
vangen hield.
In de jaren dat de Noord-Nederlandse staat gevormd en
bevestigd werd, temidden van de almaar voortdurende
oorlog, die de Zuidelijke Nederlanden nu aan de Spaanse en
katholieke zijde meesleepte, maakte zich een strijdbaar
protestantisme niet enkel van de leiding, maar van het staats16

besef, van het nationaal gevoel in het Noorden meester.
Een katholiek geworden Hollandse als Anna Roemers
Visscher, met vriendschapsbetrekkingen in het Zuiden, kon
de oorlog nog bejammeren als een burgeroorlog, die
,,'t schone Nederland" teisterde; een Amsterdammer van
Vlaamse afkomst kon aan een neef te Gent nog een opwek
king zenden, dat „Duitsen zich bij Duitsen voegen mochten"
(Nederlands-sprekenden bij Nederlands-sprekenden) om de
Fransman, de nieuwe bedreiging, „palen te zetten". Op een
geheel andere manier kon Frederik Hendrik de NoordNederlandse politiek nog richten op de verovering van
Antwerpen, bewogen, niet door Nederlands volksgevoel,
maar door de oude Boergondische traditie, die in zijn huis
voortleefde. De ware beginselen van de Nederlandse staat
werden niettemin aangegeven door de predikant Rosaeus,
toen hij de Prins voorhield, dat „het beter is de stad van
Antwerpen niet te hebben, als met toelatinge van de Roomse
religie dezelve te winnen ende in te houden."
Hier ziet men het exclusivisme van het Calvinistisch uitverkorenheidsgevoel overgebracht op de staatkunde. De staat
moest een uitdrukking zijn, niet van het geheel der krachten
die in het Nederlands cultuurgebied leefden, maar van het
protestants beginsel alleen, dat boven de rivieren een toe
vluchtsoord gevonden had. Die gedachte, volgens welke
alleen Protestanten hun vol deel aan de Nederlandse natio
naliteit konden hebben en de Nederlandse staat geroepen
was in de wereld het protestants beginsel te verdedigen,
bezielde Willem III en Heinsius in de strijd met Lodewijk XIV, die gedachte beheerste heel het politieke en na
tionale denken.
Een traditie werd zo geschapen, die niet alleen de Hol
lander in de tegen alle bedoeling der leiders ontstane, kleine
staat berusten deed (daarbij hielp dan nog krachtig diens
wonderbaarlijke glorie en economische expansie), maar die
hem ook laatdunkend, afkerig, onbegrijpend tegenover het
Zuiden stelde. Het Zuiden was tezelfdertijd onder de ban
van de Contra-Reformatie geraakt en betaalde die gevoelens
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met gelijke munt. Maar daarenboven had de herovering door
Parma het in een vernederende afhankelijkheid van vreemde
heersers gebracht; zijn economisch leven werd door de
Scheldesluiting verwoest, zijn cultuur verdorde. Afgesneden
van verfrissend verkeer met het vrije Noorden stonden de
leidende standen in Vlaanderen en Brabant weerloos tegen
de verfransing, die eerst generaties lang geleidelijk binnensiepelde en toen opeenmaal gedurende de twintig jaren in
lijving bij het revolutionaire Frankrijk hardhandig en stelsel
matig opgedrongen werd.
In wat een ongunstige omstandigheden werd zodoende
in 1814 de hereniging beproefd! Zeker kwam zij niet onvoor
bereid. Het ajgemeen Nederlandse volksgevoel mocht onder
een dikke korst van misverstand, van religieuze naijver en
van verbastering verscholen zitten, de herinnering aan de
Boergondische staat was in de achttiende eeuw nog niet
geheel verloren. Zij leefde nog aan het hof van Willem V en
in de Europese kanselarijen. Koning Willem I echter wilde
zijn verenigd koninkrijk grondvesten op meer dan een louter
politieke herinnering en Europees gerief. Hij wilde het
grondvesten op verenigd volksgevoel en zocht dat in de
gemeenschappelijke taal van Noord-Nederland en de Vlaam
se gewesten, „de nationale taal", zoals hij bij voorkeur zeide;
weldra begon hij die taal in het Zuiden uit haar maatschap
pelijke en culturele vernedering op te heffen. Maar nu was
het juist de oude traditie van protestants en Hollands ex
clusivisme, die belette dat 's Konings politiek door de open
bare mening benoorden de Moerdijk begrepen of gesteund
zou worden. Zo bleef zij te veel een administratieve, een
bureaucratische onderneming om in de korte tijd van vijf
tien jaren een wezenlijke toenadering tussen de twee zo lang
gescheiden delen van de Nederlandse stam teweeg te kunnen
brengen.
In 1830 kwam tot Vlaanderen de oproep van Wallonië
en Brussel, als agenten van de Franse expansie, om mee de
band met het Noorden te verbreken en een Belgische on
afhankelijkheid op te zetten, die de leiders maar als een tus18

senstadium tot opslorping door Frankrijk beschouwden.
Openlijk richtte zich die oproep vooral tot het katholiek
geweten, maar in ieder geval bleek Vlaanderen's Nederlands
besef nog te zwak om er weerstand aan te bieden.
Wat nog scherper treft intussen, is dat 1830 in het Noor
den een uitbarsting van Hollands-protestantse zelfgenoeg
zaamheid te aanschouwen gaf. Vlaanderen weifelde nog,
toen Holland in plaats van het aan te trekken het van zich
stiet. Vol geestdrift trok men zich terug op het kleine maar
„oud-Hollandse" gebied, waar men de herinneringen aan de
protestantse, aan de glorierijke, de zeeën beheersende, Re
publiek „onder ons" kon koesteren en verheerlijken. Men
bedacht niet, dat de tijd van glorie en heerschappij ter zee
onherroepelijk voorbij was en dat het protestants karakter
van de staat zijn eigenlijke zin verliezen moest, nu de Katho
lieken, hoezeer nog met een bescheiden plaatsje tevree, dan
toch als gelijkberechtigde staatsburgers waren toegelaten.
Men bedacht nog minder, dat men in Vlaanderen een groot
werk van Nederlandse cultuurbouw in de steek liet en dat
men de eigen toekomstmogelijkheden inkromp en aantastte
door Vlamingen en Walen, het leek wel moedwillig, samen
te werpen en niet alleen Brussel, maar Gent en Antwerpen,
maar heel Vlaanderen en Brabant opnieuw aan de verfransing
prijs te geven. Men wilde, zoals men het uitdrukte, heel „het
Belgische gebroed" kwijt.
En onder invloed nu van die hevige reactie, die nog lange
jaren nawerken zou, schreven Groen en Fruin zoals ik u deed
horen en wees hun tijdgenoot Bakhuizen van den Brink in
de jaren veertig de hele Vlaamse beweging af: zij toch was
„in het katholieke vaarwater geraakt" en wilde „de be
schaving" laten „teruggaan" naar „de époque van waar
Holland's ontwikkeling zijn aanvang neemt."
De Vlaamse beweging stoorde zich niet aan de onver
schilligheid van de Bakhuizens en de Potgieters, van heel
de leidende kringen in het Noorden. De omstandigheden
waren ongunstig. De inlijving bij Frankrijk was door Europa
verijdeld, maar het nieuwe koninkrijk België werd als een
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instelling tot verbreiding van de Franse geest, en in het
onderwijs, het bestuur, het openbaar leven werd het Neder
lands stelselmatig teruggedrongen. Uit eigen kracht — zij
het niet zonder steun te putten uit wat nawerkte en overbleef
van de onderwijshervormingen van Willem I, en ook diende
de cultuur van dat onverschillige Noorden als ruggestut —,
maar toch hoofdzakelijk uit eigen kracht groeide het Vlaamse
volksbesef tegen die verdrukking in. Vlaanderen werd weer,
wat het in eeuwen niet geweest was, Nederlands cultuurland,
weliswaar nog zwak, nog bedreigd, op éen gewichtig punt
— Brussel — nog gedurig afbrokkelend.
Pas in onze tijd heeft dat proces een ontwikkeling bereikt,
die het Hollands exclusivisme heeft kunnen overwinnen om
tot de aandacht van het Noorden door te dringen. Niet alleen
de culturele prestaties van de herleefde Vlaamse geest, ook
zijn politieke uitingen, in en na de oorlog, met name die éne
merkwaardige, toen hij van zijn verwantschapsgevoel met
het Noorden getuigde door tegen de anti-Nederlandse
annexatie-wensen van zekere Frans-Belgische kringen ver
zet aan te tekenen, — die herleving van de Vlaamse geest
heeft het voor het tegenwoordige geslacht van NoordNederlanders onmogelijk gemaakt zo blind te zijn als onze
vaderen waren voor het diep organisch verband dat, wat ook
het oppervlak van de staat zij, tussen de Nederlandse cultuur
in Noord en Zuid bestaat. Wie de herleving van de Vlaamse
geest van nabij heeft gadegeslagen, wie de offers doorvoeld
heeft, die Vlamingen gebracht hebben om voor hun volk
zijn recht op onze gemeenschappelijke Nederlandse cultuur
te winnen, die bezit een voor heel zijn leven, voor heel zijn
begrip van het verband tussen nationaliteit, cultuur en staat
verrijkende ervaring. Verandering in Vlaanderen dringt zo
reeds tot een nieuwe beschouwing ook van het verleden,
dat steeds niet anders dan van het heden uit gezien kan
worden.
Maar tevens is in het Noorden zelf iets veranderd. In ons
eigen politiek en nationaal denken is de voornaamste be
lemmering voor een erkenning van de cultuurgemeenschap
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met het Zuiden weggevallen. De gedachte van de protestant
se staat, die zich al lang overleefd had, is nog maar een ijle
schim. In de vorige eeuw kon eigenlijk alleen bij Katholieken
als Thijm en Nuyens (maar de eerste zag veel scherper) het
gevoel van de nationale verbondenheid van Holland en
Vlaanderen sterk genoeg zijn om tot levend historisch be
grip te worden. Daartegenover waren veel Vlaamse Katho
lieken even anti-Hollands als bijvoorbeeld Bakhuizen antiVlaams was. Tegenwoordig kost het de Noord-Nederlandse
niet-Katholiek niet zoveel moeite meer om het Katholicisme
in zijn grote historische cultuurwaarde te erkennen. Ook dat,
evenals de waardering van Vlaanderen's betekenis, is in de
eerste plaats te danken aan wat de Katholieken zelf sedert
enige generaties in onze samenleving gedaan en bereikt
hebben. Men heeft geleerd hen op alle gebied, en ook in de
actieve staatkunde, voor vol aan te zien. En ook zó dus, door
dat wijzelf van de traditie van de uit de opstand voort
gekomen staat op een zo belangrijk punt zijn losgeraakt,
zijn wij aan nieuwe historische interpretaties toe.
In dit alles ligt reeds mijn antwoord besloten op de vraag
die ik mijzelf stelde; wat moet in onze dagen de omvang der
vaderlandse geschiedenis zijn? Wij kunnen ons binnen de
grenzen van de tegenwoordige staat bij onze beschouwing
niet laten opsluiten. Zodra hij uit de gebeurtenissen te voor
schijn komt, kan het niet anders, of die staat moet eerst en
vooral onze aandacht bepalen. Maar nu wij de scheuring zien,
niet als de natuurlijke bevestiging van een onoverbrugbare
tegenstelling, maar als een van buiten aangebrachte katastrophe, die de Nederlandse cultuurkracht van het Zuiden
een tijdlang met ondergang bedreigd heeft, nu kan de uit
die ramp voortgekomen staat voor ons niet meer de ver
vulling van de vaderlandse geschiedenis zijn. Ook doordat
wij hem niet meer met een godsdienstige idee vereenzelvigen,
heeft hij voor ons aan absolute waarde verloren. De cultuur
eenheid van het taalgebied is ons daarentegen een veel dieper
en duurzamer realiteit gebleken dan men zich vroeger kon
indenken. De lotgevallen van die cultuureenheid, haar ma21

nifestaties, maar ook haar inzinkingen, de bedreigingen waar
aan zij blootstaat, en de functie en betekenis van de staat in
betrekking ertoe, — ziedaar problemen die tot de vader
landse geschiedenis zoals ik mij die voorstel, behoren.
Ik ben in mijn betoog uitgegaan (en in de bizonderheden
die ik meedeelde vond zij op haar beurt steun) van de op
vatting, dat iedere historische voorstelling mee bepaald
wordt door de tijdsomstandigheden van die haar voordraagt
en daarom in zekere elementen vergankelijk is. Ik wil hier
echter een verzekering aan toevoegen en kan daarbij Huizinga volgen, die dezelfde opvatting uiteenzettend, meteen
met nadruk opmerkt, „dat (hij) hiermede niet bedoel(t) een
relativisme te prediken, dat aan elke geschiedbeschouwing
een gelijk waarheidsgehalte zou toekennen, mits zij maar
beantwoordde aan de overtuiging die haar voortbracht."
Inderdaad. Er moet hier een dubbele werking zijn. Zode
nieuwe overtuiging het recht heeft zich van de geschiedenis
een nieuw beeld te vormen, zij heeft de plicht zich eerlijk
aan de toets der geschiedenis te onderwerpen. Men komt
(het is natuurlijk en goed) met een verbeelding, een ge
droomde voorstelling, tot de geschiedenis, maar men moet
aan de geschiedenis overlaten, dat wil zeggen men moet
met zelfverloochening en nederig aan de feiten vragen, of
zij opgaat. Dat heb ik in mijn schrifturen en in mijn onder
wijs steeds getracht te doen; dat zal ik blijven trachten. En
gij zult mij, mijn hoorders, niet misverstaan als ik eindig
met de blijde betuiging dat de wijdere opvatting van de
vaderlandse geschiedenis, die onze tijd toelaat in de plaats
van de engere, lang verwaarloosde rijkdommen binnen ons
bereik brengt en dat het mij een genot zal zijn die met de
jonge historici van mijn eigen volk te beschouwen.
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Mijne heren curatoren, in de eerste plaats past het mij
Hare Majesteit de Koningin te danken voor haar gunstige
beschikking op de voordracht van haar Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen strekkende tot mijn be
noeming alhier.
Mijne heren curatoren, de denkbeelden die gij mij hebt
horen ontwikkelen, zijn door mij reeds sedert een aantal
jaren bij vele gelegenheden verkondigd. Ik dank u, dat gij
daarom niet hebt nagelaten vertrouwen in mij te stellen.
Behoef ik te verzekeren, dat bij mijn onderwijs nog andere
kwesties te berde zullen komen dan deze? Zomin als ik de
nationaliteitsproblemen van de Nederlandse stam dogmatisch
behandel, zomin vergeet ik om éen nieuw inzicht dat mij
dierbaar is, de oude veelvormigheid van het leven.
Mijne heren professoren, in het bizonder gij die de Fa
culteit van Letteren en Wijsbegeerte vormt, ik kom tot u na
een lang verblijf in den vreemde, en terwijl het mij onuit
sprekelijk verheugt in een kring van landgenoten werkzaam
te mogen zijn, gedenk ik met dankbaarheid de vriendschap
die ik van mijn Londense ambtgenoten heb ondervonden.
Reeds hebt gij mij veel voorkomendheid bewezen. Vergun
mij dat ik, onbekende als ik in het persoonlijk leven voor de
meesten uwer geweest ben, mij in uw welgezindheid aan
beveel.
U, vriend Gerretson, moge éen woord van herinnering
aan onze lange jaren van vriendschappelijk verkeer doen
blijken, dat ik daarvan voor de toekomst gelijk voor het
verleden vruchtbare wetenschappelijke samenwerking ver
wacht.
Dames en heren studenten, ik weet dat ik hier een man
opvolg, die veel voor u geweest is. Van mijzelf kan ik al
thans dit zeggen, dat niets mij in mijn terugkeer naar het
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vaderland sterker aantrekt dan het vooruitzicht van arbeid
met u. Mijn werk met Engelse studenten heeft mij veel vol
doening gegeven, maar de Nederlandse geschiedenis kon hen
niet zo diep in het leven raken als zij het mij doet, en u. Dat
schept tussen u en mij de mogelijkheid van inniger geestelijk
verband, een mogelijkheid die het mijn streven zijn zal te
verwezenlijken.
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