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Het is herhaaldelijk voorgekomen dat oorlogen naar tijdsduur benoemd 
werden. Het gebeurde soms terstond na de gebeurtenissen en dan kwam 
het wel voor dat de naam weer verloren ging. In andere gevallen werd 
een naam pas gangbaar of zelfs pas gevormd lang na de gebeurteniBsen, 
waarvan dan echter een sterke herinnering was overgeleverd. Het was 
steeds zo dat de overtuiging meesprak hier een complex van verwikkelingen 
en botsingen te moeten samenvatten, dat als gesloten eenheid verdiende 
te worden onderscheiden in de bajert van het wereldgebeuren en in de 
gang van de nationale geschiedenis. 

Een aantal van zulke namen is nog steeds in algemeen gebruik, stuk 
voor stuk in het land waar een bepaalde oorlog duidelijk sporen in de volks
verbeelding heeft nagelaten, maar ook elders wel, als gemakkelijk middel 
ter indeling of oriëntering. De historicus heeft er zich veelvuldig van be
diend en doet dat nog steeds. Maar hij hangt er niet meer aan. Hij grijpt 
meer en meer heen over de grenzen, die de namen suggereren. Hij ontdekt 
grotere complexen, naar tijd en naar ruimte, dan waarop de aandacht 
vroeger gericht was en zo kan hij het meestal heel wel stellen zonder de 
namen, die in hetgeen volgt aan de orde komen. De afstand, die daardoor 
geschapen is tegenover de vroeger gevoelde behoefte, moest bewust zijn 
geworden vóór en aleer de geschiedenis van bepaalde oorlogsnamen als 
een mogelijk onderwerp van historisch onderzoek kon worden herkend. 

Toen het zover was, kon de vraag opkomen naar oorsprong en lot
gevallen van de naam Tachtigjarige oorlog. Eenmaal gesteld ging zij 
zich onwillekeurig ook richten op andere namen van oorlogen, die naar 
hun duur plegen te worden onderscheiden: de Zevenjarige, de Negenjarige, 
de Dertigjarige en, een grootheid apart, ook de Honderdjarige oorlog 1. 

Van de bevindingen daaromtrent opgedaan, wordt in het volgende ver
slag gegeven. 

DE ZEVENJARIGE OORLOG 

Voor de Zevenjarige oorlog (1756-1763) ligt dit vrij eenvoudig: Frederik 
de Grote zelf heeft in de spannende jaren, waarin zijn monarchie op het 
spel stond, van jaar tot jaar de krijgsgebeurtenissen te boek gesteld en na 
afloop deze annalen laten controleren en uitwerken. Onder de door hem 
zelf gegeven titel Hi8toire de la guerre de Sept anB zijn zij na zijn dood 
indruk verschenen 2. Hij kende zulk een neutrale naam al uit het opkomend 

1 Het hier aangenomen gebruik van de hoofdletter zal zoveel mogelijk worden 
volgehouden, ook in de aanhalingen, waarvan de schrijvers dit gebruik misschien 
niet of niet altijd volgen. 

2 Eerste uitgave in Oeu'Vr/18 po8thum/18 de Frédéric le Grand (1788), later herdrukt 
in Oeu'Vr/18 de Frédéric le Grand, 4 en 5. Voor het ontstaan en de eerste uitgave, zie 
Theodore Vilmar, Ober die Quellen der HiBtoire de la gue"e de 8ept am Friedrieh d/18 
Gro88en; DiBB. litt., StraBBburg 1888. 
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gebruik van de naam Dertigjarige oorlog en hij kon door dit voorbeeld 
te volgen zich onthouden van een triumfkreet over de bevestiging van zijn 
herhaaldelijk ernstig bedreigde macht. Zijn vroegere tegenstanders of hun 
opvolgers hebben, toen het werk in 1788 het licht zag, geen behoefte ge
had er een andere naam tegenover te stellen. Het mislukken van de toeleg 
Pruisens macht te breken, was met de gekozen naam voldoende bewimpeld. 
Iets positiefs in een andere naam tot uitdrukking te brengen, was alleen 
aan Frederik mogelijk geweest. Over het program van Pruisens belagers 
kon beter gezwegen worden. Er is nog wel eens een andere naam voor deze 
oorlog in gebruik gekomen 3 maar de eenmaal gekozene heeft de overhand 
behouden en is spoedig algemeen aanvaard. J . W. von Archenholz schreef 
onmiddellijk na het verschijnen van de Histoire een Geschichte des sieben
jlthrigen Krieges in Deutschland vom Jahr 1756 bis 1763 4, dat in Neder
lands, Frans en Latijn vertaald werd nog v66r 1800 en in Engels en wel
licht nog meer talen in de eerste decennia van de 19de eeuw. Het gebeurde 
steeds zonder de toevoeging dat de oorlog in Duitsland gevoerd was. 
Aldus is de korte naam die Frederik gekozen had spoedig overal gangbaar 
geworden. Het zesdelige werk van de Pruisische generaal G. F. Tempelhoff, 
Geschichte des siebenjärigen Krieges in Deutschland zUJÏschen dem Könige 
van Preuszen und der Kaiserin-Königin mit ihren A lliirten , dat buiten 
Duitsland niet zo bekend werd en daar dus ook geen verkorte titel kreeg, 
heeft tot het internationaal inburgeren van de naam zeker minder bijge
dragen. Het was in 1783 ondernomen als vertaling en verduidelijking van 
een Engels militair boek en werd als zelfstandige publicatie voortgezet in 
de jaren 1785-1801. Het verdient hier nochtans vermelding, omdat aldus, 
nog tijdens het leven van Frederik de Grote en v66r het verschijnen van 
diens Histoire, voor het eerst de duur van de oorlog zo niet in een naam dan 
toch in een boektitel verwerkt is. 

• Th. Jorissen, Overzicht der algemeene geschiedenis (18651, 19008) noemt § 4ti 
De Zevenjarige of derde Silezische oorlog. In omgekeerde volgorde worden beide 
namen vermeld op blz. 110 van D . Burger Jr., Vragen over de algemeene geschiedenis 
en de aardrijk8kunde, aanaluitende bi} de BChets van W. pütz (1861). Dit laatste boek 
werd in de cursus 1864-65 nog te Utrecht gebruikt. De Duitse schrijver had al in de 
jaren '30 een Grundrillz der Geographie und Geschichte laten verschijnen, 3 delen voor de 
middelste en eveneens 3 delen voor de hogere klassen van het middelbaar onderwijs. 
De Nederlandse vertaling en bewerking naar latere drukken door E. Mehler e.a. 
was in 1854 uitgekomen als Schets, resp. Handboek, achtereenvolgens voor de drie 
grote tijdperken. Dezelfde naam, Zevenjarige (derde Silezische) oorlog, ook al in 
Handboek tot de algemeene geschiedenis der wereld voor katholieke Bcholen en huis
gezinnen, bewerkt volgens de handboeken van Annegam, Döllinger, Wiedemann en 
anderen uit het Hoogduitsch (1848), blz. 603. 

4 Voor het eerst gepubliceerd in Historisch-Genealogische Oalander oder Jahrbuch 
der merkwardigBten Welt-Begebenheitenfar 1789 en afzonderlijk uitgegeven in 1793. 
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Met de Negenjarige oorlog is het al dadelijk anders dan bij het vorige 
geval doordat daarvoor verschillende andere namen in gebruik zijn ge
komen en gebleven: "la Guerre de la Ligue d'Augsbourg" (the War of the 
League of Augsburg), "der (zweite) Koalitionskrieg" (dit ook in Neder
lands bij schrijvers als Blok en Geyl, hetgeen in de Engelse vertaling van 
Geyls werk dan ook "the second coalition war against France" wordt), 
terwijl bv. de Saint-Léger en Sagnac 5 spreken van "la coalition générale 
contre la France, 1688-97". Meer op eigen nationale geschiedenis hebben 
betrekking namen als "Pfälzischer Raubkrieg", "Dritter Raubkrieg", in 
Engeland een enkele maal "the war of English succession" (Mowat) 6. 

Ranke sprak van "der Krieg von 1688". Keith Feiling noemt "the war of 
1689-97" 7 en vele schrijvers in verschillende landen lieten en laten na een 
bijzondere naam aan deze oorlogsperiode te geven. 

In zijn Geschiedenis van ket huis Oranje-Nassau (Il, 70) zegt Japikse, 
wel in navolging van Seeley, dat Engeland in 1688 de tweede Honderd
jarige oorlog begon. Van Kampen vermeldt in 1828 de Tweede Fransche 
oorlog 8. Groen sprak in zijn HaruJhoelc van de Tweede oorlog tegen Frank
rijk. Dat zijn dan uitersten van wereldhistorische en van vaderlandse 
benadering. Is ook de naam Negenjarige oorlog ingegeven door Neder
landse behoefte om een stuk Europese machtsstrijd binnen vaderla.nds 
kader te brengen 1 De veronderstelling is in hoofdzaak juist maar is toch 
nog vatbaar voor aanvulling. Wel wordt vooral in Nederland va.n de 
Negenjarige oorlog gesproken maar "Neuf années de malheurs et de 
combats" vindt men al in 1823 bij Ancillon 9 en "der furchtbare neun
jährige Kampf" wordt in 1822 vermeld door Heeren 10. 

In Nederland hebben Wagenaar en Bilderdijk geen behoefte gehad aan 
een bijzondere naam maar G. Dorn Seiffen, die Heeren bewonderde en 
met hem in verbinding stond 11, schreef in zijn HaruJhoelc der algemeene 

5 A. de Saint.Léger et Ph. Sagnac, La prépondérance française, Louis XIV, 
1661-1715 (1935). 

6 R. B. Mowat, A new history of Groot Britain, Shortened edition (1928), p. 410. 
7 Keith Feiling, A history of England (1950), p. 589. 
8 N . G. van Kampen, Vaderlandsche karakterkunde, 11 (1828), blz. 366. 
9 Fr. Ancillon, Tableau deR révolutions du ayBtème politique de l'Europe depuis la 

fin du quinzième 8iècle, IV (1823), p. 408. Deze schrijver behoorde tot een ver
duitste Hugenotenfamilie. 

10 A. H. L. Heeren, Handbuch der GeRchichte deR europaeischen Staatenay8tems 
(1822), I, S. 234. Het werk is door Dom Seiffen dadelijk in het Nederlands vertaald. 

11 J. A. C. van Heusde, Levensberigt van mr. G. Dom Seiffen in Levensberigten 
der afgeRtorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 
1859, blz. 133 v. Zie ook J. Brandt-van der Veens uitga.ve van Het Thorbecke-ar
chief, 111 (1967), blz. 161, n. 3 en 4. 
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geschiedenis (V, 1, blz. 224 van 1833) over een oorlog "die negen jaren duur
de". Op een andere plaats (blz. 434) heet het echter dat de Republiek 
"in eenen nieuwen achtjarigen oorlog met Lodewijk" verwikkeld raakte. 
A. C. Oudemans had in zijn Chronologisch lw,ndboek van de geschiedenis 
der voornaamste Staten (1824) verteld dat voor de vrede van Rijswijk tien 
jaren met afwisselend geluk gestreden was (blz. 287). J. Bosscha schetste 
in 1836 in een Handleiding tot de kennis der krijgsgeschiedenis voor Neder
landse militairen (blz. 129) het "beloop van den negenjarigen oorlog tegen 
Lodewijk XIV" maar in Nederlands heldendaden te land (Il, blz. 188 van 
1872) is dat een achtjarige oorlog geworden. "De negenjarige oorlog", 
waarvan hij eerder had geschreven, was voor hem dus nog geen naam ge
weest. Lulofs spreekt in 1837 van "de hoofdgebeurtenissen der zeven of 
acht jaren, dat de krijgsvlam blaakte" 12. Van een negenjarige oorlog 
is sprake bij Hofdijk (1857) 13 en De Bosch Kemper 14. J. C. de Jonge: 
een oorlog van negen jaar 15. De Negenjarige oorlog vindt men al bij 
J. A. Wijnne, in 1853 en 1865 16 en bij Hofdijk in 1866 17 , maar Lodewijk 
Mulder meent in 1862 en ook nog in latere drukken van zijn Handleiding 
tot de kennis der algemeene geschiedenis dat de oorlog acht jaren duurde. 
In Zijn Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis (1859 1, 

1864 5) spreekt hij van negen jaar, zonder evenwel de oorlog daarnaar te 
noemen. Professor Verzijlleerde de jongens in Rolduc dat een verschrikke
lijke oorlog gedurende acht jaren België's gewesten verwoestte 18. Knoop 
wil in 1895 nog dat het de Tienjarige oorlog zal zijn 19. Het is, wel terecht, 
de Negenjarige oorlog gebleven en als gezegd: vooral in Nederland 20. 

Als J. R. Jones in Britain and Europe in the 17th century (1966) "the Nine 

11 B. H. Lulofs, Kort overzigt van de geschiedeniB der Nederlanden (1837), 11, 
blz. 247. 

18 W. J. Hofdijk, Schets van de geschiedeniB der Nederlanden (1857), blz. 100. 
14 J. de Bosch Kemper, De 8taatkundige geschiedeniB van Nederland tot 1830 

(1868), blz. 181. 
16 J. C. de Jonge, GeschiedeniB van het Nederlandache zeewezen (18698), lIl, blz. 533. 
18 J. A. WijDDe, GeschiedeniB van het vaderland (1865), 11 S 6; eerder: Beknopt 

leerboek voor de algemeene geschiedeniB (1853), 3e stuk, S 28. 
17 W. J. Hofdijk, GeschiedeniB des Nederlandachen volkB (1866), blz. 709. 
18 G. Verzijl, Nieuwe handleiding tot de geschiedeniB der Nederlanden ten gebruike 

bij het middelbaar onderwij8 (18531, 18582, 18598 enz.). 
19 W. J. Knoop, Kridg8. en geachiedkundige beachouwingen over Willem den Derde 

(1895), lIl, blz. 411. Dat de oorlog bijna tien jaar duurde, wordt ook vermeld in H. 
Brugmans en F. H. Fischer eds., GeschiedeniB der wereld (± 1930), IV, blz. 176. 
D.e.t. schreef Carlyle dat de vrede van Rijswijk een eind maakte aan "a new war of 
eight years": The workB of Thomaa Carlyle, centenary ed. vol. 30, p. 131, een passage 
uit een artikel, The Netherlands in Edinburg Encyclopaedia, XV (1830). 

20 In L. Wernicke, Leerboek der algemeene geschiedeniB, naar het Hoogduitsch 
bewerkt door P. Best (1858), wordt op blz. 220 in een noot gesproken van drie roof· 
tochten van Lodewijk XIV, de derde, 1688-97, tegen het Augsburgs Verbond. Maar 
in § 160, Bloei en verval van het gemenebest der Vereenigde Nederlanden, dat wel 
van de Nederlandse bewerker zal zijn, is uitdrukkelijk sprake van een oorlog die niet 
Ininder dan negen jaren duurde (blz. 224). 
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Years' War" noemt, heeft hij die naar eigen zeggen van de schrijver van 
G. N. Clark overgenomen, die aan zijn voordracht van 1932 voor het 
Historisch Genootschap te Utrecht de titel gaf van Anglo-Dutch relations 0/ 
commercial policy and the Nine Years' War 0/1688-1697. Hij had de naam 
het jaar te voren ook al een paar maal gebruikt in The seventeenth century, 
alles stellig als gevolg van zijn kennis van Nederlands en Nederlandse ge
schriften. Nu zijn hoofdstukken in deel VI van The New Oambridge Mo
dern History (1970) de naam wederom in de titels voeren, is er kans dat 
"the Nine Years' War" in Engeland vaste voet krijgt. 

Als G. J. Renier "the Nine Years' War (1688-1697)" vermeldt, komt 
dat natuurlijk uit het Nederlands vocabularium 21. Evenzo is dat het geval 
als H. A. Enno van Gelder van "la Guerre de Neuf ans" spreekt 22. Ver
rassend is het in een Amerikaanse uitgave van 1968, American Master
pieces, 200 years 0/ great paintings, bij nr. 3, The battle of the Hogue door 
Benjamin West en John Turnbull, een aantekening te vinden, vermeldende 
dat deze zeeslag geleverd werd "during the Nine Years' War". Oorlogs
gebeurtenissen op Amerikaans terrein pleegt men voor de jaren waarover 
het hier gaat in de Verenigde Staten samen te vatten als "King William's 
War". In internationaal verband spreekt men er wel van "the Nine 
Years' War of the Great Alliance against France" maar men laat daarvan 
het eerste lid gemakkelijker vallen dan het tweede. In dit geval liep het 
juist anders. 

21 G. J. Renier, The Dutch nation (1944), p. 219. 
22 H. A. Enno van Gelder, Histoire des Pays-Bas du XIVe siècle d n08 jour8 

(1936), p . 71. 



DE DERTIGJARIGE OORLOG 

Terstond na de vredes van Munster en van Osnabrück verscheen nog 
in 1648 bij de bekende Amsterdamse courantier Jan van Hilten een publi
katie onder de titel Opmerckinghe van den dertigjarigen Duitschen krygh 
welcke haer begin ghenomen heeft anno 1618 ende .. 1648 gheeyndight is 
(Knuttel 5668). Het geschrift bevat niet meer dan een chronologische 
lijst van gebeurtenissen. 

Heeft de uitgever het materiaal ervoor gemakkelijk en snel bijeen kunnen 
garen uit de kranten, die in de loop der jaren bij hem verschenen waren? 
Folke Dahl heeft die in 1946 in facsimilia uitgegeven in zijn Dutch coran
tos 1618-1650. Het blijkt daaruit dat de losse berichten uit verschillende 
steden in de krant gegeven werden voor wat zij waard mochten zijn, 
zonder klemtoon op wat van belang werd geacht. Van een teruggrijpen op 
vroegere mededelingen is nooit sprake. Het zou niet gemakkelijk geweest 
zijn uit zulke gegevens in korte tijd een beknopt overzicht van het be
langrijkste samen te stellen. 

Nader onderzoek en vergelijking met wat aan overzichten in 1648 al 
beschikbaar was, leert dan ook anders. Van Hilten is al dadelijk aan het 
begin van zijn opsomming duidelijk afhankelijk van een ander, nml. 
van de Florus Germanicus van E . Wassenberg , waarvan in 1647 te Amster
dam een Nederlandse vertaling was verschenen, de Duytsche Florus 23 . 

Om één voorbeeld te geven : de aard van verminking van een onbegrijpe
lijke zin bij Van Hilten aan het eind van zijn paragraaf over 1618 wordt 
duidelijk als men de Florus raadpleegt. In het Nederlandse pamflet leest 
men "dewijle de Boheemsche den Grave van Dampier te machtigh waren, 
sont Albertus uit Nederland Ferdinando den II daer heenen" . Het blijkt de 
kreupele weergave te zijn van wat, gezien de verbogen vorm van Ferdinan
dus, eer nog in de oorspronkelijke Latijnse Florus dan in de Nederlandse 
vertaling wordt gezegd over de in België zeer populaire graaf van Bucquoy 
"quem unum rebus omnino nutantibus, quasi Xantippus, Albertus Bel
garum Princeps Ferdinando Secundo, patrueli suo, submiserat" . 

Met de Florus alleen heeft de schrijver van het Nederlandse geschrift 
niet willen volstaan. Het overzicht geeft ook allerlei feitelijke voorvallen, 
die daar niet te vinden zijn maar bv. wel in de achtereenvolgende delen 
van het Theatrum Europaeum, die in Frankfort verschenen waren. In het 

23 Merkwaardigerwijs gold het hier een geschrift, dat Habsburgse sympathieën 
niet verheelde. Zie daarover F . K. von W egele, Geschichte der deutschen Hiatorio· 
graphie seit dem Auftreten des Humaniamus (1885), S . 362. Over de bewondering voor 
Julius Florus, die tot navolging dreef, zie B . A. Vermaseren, De Katholieke Neder· 
landsche geschiedschrijving in de XVle en XVIIe eeuw over den opstand (1941), 
blz. 210 v. 



OORLOGSDUUR IN OOBLOGSNAHEN 11 

derde deel daarvan komt als toegift ook het Latijnse distichon voor, dat 
het pamflet opneemt naar aanleiding van de inneming in 1638 door Bernard 
van Weimar van het hardnekkig verdedigde Breisach 23&. 

Op het titelblad van het pamflet leest men dat de oorlog die in 1618 be
gon door Gods genade in 1648 geëindigd is "als of Godt door anno 1618 
(sic, v. W.) de verschrickelijke lichtende sterre met de steert (welcke 
30 daghen over Europa is gesien) een-en-dertig jaren krijgh heeft willen 
verkondigen". Het Theatrum Europaeum (I, p. 1003) maakt melding van 
een komeet, die 27 dagen is gezien en op sommige plaatsen zelfs langer. 
De verklaring van het verrassende bericht dat een ster die 30 dagen schijnt 
de voorbode zou kunnen zijn geweest van een oorlog van 31 jaar, kan men 
vinden in Rerum Germanicarum libri LV van J . P. Lotichius, dat in 1646 
verscheen: "duravit ejus cursus ad dies XXVII vel alibi ad mensem 
integrum". Een normale maand heeft nu eenmaal afwisselend 30 of 31 
dagen en men kan vooraf niet weten wat precies de bedoeling is. 

De dertig jaren hebben dus wel al vroeg aandacht gehad maar van de 
Dertigjarige of de dertigjarige Duitse oorlog wordt vóór Van Hiltens 
pamflet nog niet gesproken. Of dat voorgaan verder van invloed is geweest, 
kan moeilijk worden vastgesteld. Het zou niet onmogelijk zijn dat het 
heeft doorgewerkt in de titel of titels van een overzicht van de oorlog in 
dichtvorm, een mislukte aanloop tot een epos uit 1657. De titel daarvan 
luidde Der Deutschen Dreiszig-Jäkriger Krieg, poëtisch erzählet durch 
Celadon von der Donau. De dichter die achter het pseudoniem schuilging, 
was Georg Greflinger van Regensburg, die in deze tijd al in Hamburg 
woonde 24 en daar heel wel een Amsterdamse uitgave kan hebben leren 
kennen. Heel waarschijnlijk is het verband echter niet, al dadelijk niet 
omdat er toch verder geen sprekende overeenkomsten zijn en voorts 
omdat de dichter erg onzeker is in zijn naamgeving en de meeste van zijn 
titels ongedwongen op een ander voorbeeld kunnen worden teruggebracht. 

Op het titelblad van de uitgave volgt een zinneprent, waar men leest 
"Deutschlands dreisig-jähriger Krieg". Als het werk in zangen wordt inge
deeld, heet de eerste "Des Teutschen Dreyszig-Jährigen Krieges Erster 
Teil" maar de tweede is al eenvoudig "Des Deutschen Krieges Ander 
Theil" en zo blijft het ook bij de volgende zangen. De hoofdletters hier 
gebruikt zijn die van het boekje. 

"Der Deutsche Krieg", dat was de gangbare naam, toen de oorlog nog 

23& Over Theatrum Europaeum, speciaal ook over de ver8chillende drukken van de 
onderscheiden delen en htm jaren van verschijnen, zie Hermann Bingel, Das Thea· 
trum Europaeum, ein Beitrag zur Publizistik des 17. und 18. Jahrhundem, diss. 
Müchen 1909. 

24 Zie Wolf gang von Oettingen, Ober Georg Greflinger von Regensburg al8 Dichter, 
Historiker und Ober8etzer, Eine literarhistorische Untersuchung. QueUen und Far· 
8chungen zur Spraah. und Oulturgeschichte der Germanischen Volker, XLIX.Heft, 
Strassburg 1882. De dichter en historieschrijver woonde toen zijn geschrift werd 
gemaakt en toen het verscheen in Hamburg. 
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woedde en dat heeft lang nagewerkt, ook na 1648, zoals beneden nog ter 
sprake komt. Der Deutschen Dreiszig-Jähriger Krieg, de titel van het dicht
werk, met zijn genitivus pluralis, staat op zich zelf maar het opschrift 
bij de eerste zang wordt al haast aan de hand gedaan door het voorwerk 
van het zesde deel van Theatrum Europaeum, dat tot en met 1650 liep en al 
in 1652 was verschenen. Er wordt gesproken van "diesem dreyssigjährigen 
Teutschen Krieg". Een Amsterdams pamflet heeft de dichter daarvoor dus 
zeker niet nodig gehad. Voor de hoofdnaam van zijn werk is dat geschrift 
niet van belang en evenmin voor de woorden van de zinneprent 25. 

Begrijpelijkerwijs is de naam Duitse oorlog, tijdens de krijgsgebeurtenis
sen in zwang gekomen, na de vrede in gebruik gebleven. Zoals Londorpius 
in de Acta Publica van 1627 daarvan sprak 26 enChristianHoheburg in 1644 
klaagde over de "langwierige Teutsche Krieg", zo vindt men het bij Cel
larius in Historia Nova van 1696. Door herdrukken van later tijd, tot in de 
18de eeuw, werd de naam daarna in . herinnering gehouden. Het graf
schrift van Khevenhüller, die in 1650 stierf, spreekt van 's mans inspannin
gen "zum Teutschen Kriegen" en als Grimmelshausen aan de oorlogs-

25 Over andere vroege niet·Duitse schrijvers voor of na Van Hiltens pamflet het 
volgende: Dion. Petavius S. J., een Fransman, vermeldt in Rationarium temporum 
(1633-341 ) "atrocissimum in Germania bellum". In de vervolgen, die in de 18e eeuw 
in Leiden verschenen van de hand van de toen nog jonge J. C. Rungius (zie A. Th. 
van Deursen, Leonard Offerhaus, blz. 43), wordt bij de vrede niet van tijdsduur ge· 
rept. In Bibliotheca historica 8electa van Struve en Buder wordt genoemd een boek 
van de Italiaan Jacobus Damianus, Bellum Germanicum (1648). Lucas de Linda, een 
Leidse grootheid, noemt in Descriptio orbis et omnium rerumpublicarum (1655): 
"bellum Germanicum". In de lnstitutiones historiae civilis van Ulrich Huber leest 
men van "bellum Germanicum" (ed. 1703 door Zacharias Huber, p. 382, 386, 389; 
p. 463 heeft "Germania per annos triginta belli - - - miserius - - - conflictata"). 
In de Hedendaag8che historie of Tegenwoordige 8taat van alle de volken is het Duitse 
rijk (deel VIII) een bewerking van het Engels van Th. Salmon. Er is sprake van "een 
bloedige oorlog in Duitsland die omtrent dertig jaar duurde". G. Hornius, in Duits
land geboren maar in Nederland opgegroeid en hoogleraar in Leiden, schreef His
toria ecclesiastica et politica (16662). In de Nederlandse vertaling daarvan: "dese 
langh-duyrige Duytse oorlogh". De Groningse L. Offerhaus had in Lingen gestaan, 
waar zijn Compendium (1751) ook ingang heeft gevonden. De vierde druk van dit 
boek is door de Duitser J. M. Schröckh bezorgd. De Dertigjarige oorlog is hier stee
vast "Bellum Germanicum" . Naast deze werken zijn er ook boeken verschenen waarin 
de oorlog geen naam krijgt, bv. Suikers en Verburg, Algemeene kerkelijke en wereld
lijke geschiedenis8en des aardkloots, 10 dIn, 1721-28, en Chr. Fr. Pfeffel (een Elzasser, 
.,élevé et continuellement employé et Allemagne"), Abrégé chronologique de l'his
toire et du droit public de l'Allemagne (17591 te Mannheim, 17668 te Parijs). In de 
Nederlandse vertaling van de ElementB de l'histoire générale van de abt C.-F.-X. 
Millot (Amsterdam 1777) lezen we: "Wij zullen in Duitsland het vuur eens dertig
jaarigen oorlogs, ter oorzaake van den godsdienst, zien ontbranden, 't welk andere 
Staaten van Europa in rep en roer stelde en de grondslagen van de Oostenrijksche 
magt ondermijnde". 

28 In hetzelfde jaar gaf hij echter ook zijn relaas uit van de oorlogsgebeurtenissen 
tussen 1617 en 1623 onder de titel Bellum 8exennale civile Germanicum inter Malt
hiam et Ferdinandum 11 et alio8 principes ab a. 1617 ad a. 1623 gestum. 
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ellende terugdenkt is het aan "Grausamkeiten in diesem unserem Teut
schen Krieg". Dat werd zo geschreven in 1668, nadat "der Teutsche 
Friede" al twintig jaar eerder gesloten was. 

Samuel Pufendorff, schrijvend onder de schuilnaam Severinus de Mon
zambano, spreekt in de eerste uitgave van zijn De statu Imperii Germanici 
(1667 te Genève) van schrijvers "super bello Germanico" en in 1686 is 
het in Commentariorum de rebus suecicis libri XX V I niet anders. Maar als 
het eerst genoemde boekje in 1708 wordt herdrukt, geeft de commentator 
in het register verwijzingen naar "Bellum tricennale Germanicum". Iets 
overeenkomstigs valt waar te nemen in de verzamelde werken van Herman 
Conring, die in 1730 verschenen, nadat de auteur al in 1681 overleden was. 
Ook daar verwijst het register naar "bellum tricennale Germanicum", 
terwijl de teksten van "bellum Germanicum" of iets dergelijks spreken, op 
één uitzondering na, die een niet eerder uitgegeven onvoltooide verhande
ling betreft, waarin de uitgever vermoedelijk heeft ingegrepen. In de 
Bibliotheca historica selecta, samengesteld door B. G. Struve en C. G. 
Buder (1740), wordt naar werken over de grote oorlog verwezen Lv. 
"Bellum Germanicum tricennale". 

Aldus wordt in de eerste helft van de 18de eeuw dus aangesloten bij wat 
Greflinger al had onder woorden gebracht in 1657. In Theatrum Europaeum 
VI (1652) wordt in de Dedicatio ook al gesproken van "diese dreyszig
jährige Teutsche Krieg". Maar intussen heeft er nog een verdere verschui
ving plaats gehad: dezelfde Dedicatio rept ook van "dem gantzen dreyssig 
Jahr über gewährten Krieg" en laat de vermelding van het intern Duitse 
dus achterwege. Hetzelfde treft men aan in het vervolg op J . L. Gott
frieds Historische Chronic, waar in de Nederlandse vertaling door S. de 
Vries, II (1700), k. 81, nog wel sprake is van vrede in Duitsland "na een 
dertighjarigen daar gevoerden oorlogh" maar in het register, Lv. "Duytsch
land", verwezen wordt naar een passage over de beproevingen, geleden 
"in den voorigen dertighjarigen oorlog". In 1730 kon men in de verzamelde 
werken van Conring (VI, S. 658) in de aanhef van een niet eerder gedrukt 
geschrift een zinsnede aantreffen, waarin, als boven gezegd, misschien 
eerder de bewerker dan de auteur zelf, herinnerde aan "Germaniae tricen
nalis jam belli calamitatibus afflictissimae tandem anno 1648 - - - pax 
reddita" . "Germaniae" staat hier duidelijk in de dativus, niet in de geni
tivus. De vraag rijst of hier op een of op de dertigjarige oorlog gedoeld 
wordt. Het lijkt verantwoord tot het laatste te besluiten, omdat immers al 
eerder duidelijk de behoefte aan naamgeving tot uiting kwam. Johann 
Jakob Mascov had in 1722 al zondermeer gesproken van "der Dreyszig
jährige Krieg" in de voorrede tot zijn Abrisz einer vollständigen Historie 
des Römisch-Teutschen Reichs bis au! gegenwärtige Zeit, die hij als hand
leiding bij colleges gebruikt wilde zien. 

De aldus verkorte naam zal veld winnen. In 1782 publiceerde J. Chr. 
Krause nog wel een Lehrbuch der Geschichte des Dreyssigjährigen teutschen 
K rieges und des Westphälischen Friedens, maar in 1748 en 1750 te Leipzig 
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en in 1760 te Gotha was al eerder verschenen een anonieme Geschickte de8 
DreY88ig jährigen K riege8 und de8 We8tphäli8chen Friedena zonder ver
melding van het speciaal Duitse van de oorlog 27. Frederik de Grote 
vermeldt in zijn Mémoire8 pour 8ervir à l'hi8toire de la mai80n de Brande
bourg (1750): "la Guerre de Trente ans" en het werk van P. Guillaume
Hyacinthe Bougeant S. J., Hi8toire de8 guerre8 et de8 négociationa qui 
précédèrent Ze traité de Westphalie (1724 1), wordt in 1758 vertaald als 
Hi8torie de8 DreY8zigjährigen Krieges. 

In die trant gaat het voort. In de verzamelde werken van von SpittIer 
komen studies of hoofdstukken voor "Ueber Wirtemburgs Bevölkerung 
vor dem Dreiszig-jährigen Krieg" (XII, S. 30, 1779) en "Von der Zeiten der 
Reformation bis unmittelbar nach dem Dreiszigjahrigen Kriege" (XI, 
1782). Chr. G. von Murr publiceert in 1790 Beyträge zur Ge8chickte de8 
DreY88igjährigen Kriege8 en het schijnt een uitgemaakte zaak te zijn dat het 
werk van de anonymus van 1748 en de bijdragen van Murr tot de belang
rijkste bronnen hebben behoord, die Schiller gebruikte voor zijn bekende 
geschiedverhaal, dat in de jaren 1791-93 verscheen 28. 

Zoeken wij een verklaring voor de opgemerkte verschuivingen dan zal het 
wel verantwoord zijn te veronderstellen dat het wegvallen van het Duitse 
in de naam verband heeft gehouden met het verzwakken van de eenheid 
van het keizerrijk en het domineren van de vorstenmacht, die juist sinds 
1648 in verbinding met buitenlandse mogendheden mocht worden uitge
bouwd en dat inderdaad ook beproefde. Het betekende een verplaatsing 
van de aandacht en meer oog voor de internationale vervlechtingen, 
waarin de Duitsers betrokken waren geraakt, ook al in de jaren van de 
Dertigjarige oorlog zelf. 

De naam heeft standgehouden in wisselend getij . De vroege 19de eeuw 
bracht met het Duitse nationalisme geen terugkeer naar oude benamingen. 
Heeren, Müller, Becker, Eichhorn, Pölitz, von Rotteck spreken van de 
Dertigjarige oorlog en zo is het ook in de jaren '30 bij von Raumer en von 
Pfister en later bij Schlosser en terloops bij Ranke 29. De Bilder aUB deut-

27 Ernst Consentius, Zur Quellenfrage von Schillers Geschichte des Dreiszig
jährigen Krieges, Archiv fUr das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen, 
CVI, 1901, S. 241-57. 

28 Zie Schillers Werke, ed. Ludwig Bellennann, VII, Geschichte des dreiszigjäh
rigen. Krieges, bearb. v . Theodor Kükelhans; Robert Boxberger, Zur Quellenfrage 
über Schillers Wallenstein und Geschichte des dreiszigjä.hrigen Krieges, Archiv 
für Litteraturgeschichte, 11, 1872, S. 159-178 en Ernst Consentius, a.w. 

29 A. H. C. Heeren, Handbuch der Geschichte des europäischen Staatensystems 
(eerste druk 1809); Johannes von Müller, 24 Bücher allgemeiner Geschichte (181lf.); 
K. F. Becker, Weltgeschichte für die Jugend (1813); Johann Gottfried Eichhom, 
Geschichte der drey letzten Jahrhunderte, 111 (1817), K. H. L. Pölitz, Die Weltgeschichte 
für gebildete Leser und Studierende (1820); Carl von Rotteck, Allgemeine Geschichte 
vam Anfang der historischen Kentnisse bis auf unsere Zeiten, VII (± 1825); Fr. von 
Rauroer, Geschichte Europa's seit dem Ende des fünfzehten Jahrhunderts, 111 (1834); 
J. C. von Pfister, Geschichte der Teutschen, IV (1833); F. C. SchloBBer, Welltgeschichte 
für das deutsche Volk, VIII (1847); Leopold von Ranke, Zur deutschen Geschichte. 
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scher Vergangenheit van Gustav Freytag, die in 1859 verschenen, hebben het 
algemeen ontwikkelde publiek bereikt en daar sterke indruk gemaakt, 
o.a. ook door wat erin beschreven wordt "Aus dem Jahrhundert des groszen 
Krieges (1600-1700)", waar na een inleiding zes hoofdstukken volgen over 
"Der Dreiszigjährige Krieg". En zo komen we dan tot de algemene ge
schiedenissen van Streckfuss (1865-67) en van Weber (XI, 1886 2 ) en wat er 
verder gevolgd is, waar altijd wel met meer of minder nadruk van de Der
tigjarige oorlog gewag wordt gemaakt. Het gaat zo door, bv. met de lijvige 
Geschichte des Dreiszigjährigen Krieges, die George Winter in 1893 in de 
reeks van Oncken liet verschijnen, maar er komt ook een kentering. 

Al in de Allgemeine Weltgeschichte van Georg Weber moet men goed zoeken 
om in deel XI een hoofdstuk te vinden dat de Dertigjarige oorlog noemt: 
"Die inneren Kulturzustände Deutschlands nach dem Dreiszigjährigen 
Krieg". In 1930 doorbrak Wilhelm Mommsen de oude kaders in zijn bij
drage tot het vijfde deel van de Propyläen Weltgeschichte: in "Vier 
Jahrzehnte europäischer Krieg, 1618-1660" liet hij de Dertigjarige oorlog 
opgaan in de fasen van de internationale gebeurtenissen. De oorlog ver
dween als gesloten eenheid uit het verhaal en de naam werd niet gebruikt. 
Het was in dezelfde tijd dat Karl Brandi in zijn Gegenreformation und 
Religionskriege (1930) dit procédé ook toepaste. De aanpak heeft geen 
school gemaakt: in Historia Mundi VII (1957) behandelt Hellmuth Rössler 
de "Geschichte des europäischen Statensystems von Maximilian I bis zum 
Ende des Dreiszigjährigen Krieges" en in de derde druk van de Propyläen 
Weltgeschichte, VII (1964) heeft Golo Mann de Dertigjarige oorlog weer in 
ere hersteld. 

Hellmuth Rössler heeft in 1956 in zijn Europa im Zeitalter von Renais
sance, Reformation und Gegenreformation 1450-1650 van "der grosse 
Krieg" gesproken, die daar door hem in één hoofdstuk werd behandeld en 
dus als historische eenheid werd gepresenteerd. Het was dezelfde naam 
die in 1912-14 door Ricarda Huch al was gebruikt als titel voor haar grote 
roman, Der grosse Krieg in Deutschland. Maar toen dat boek in 1962 
herdrukt werd, kreeg het de naam Der Dreissigjährige K rieg, wel waar
schijnlijk om misverstand te voorkomen. Daar ging het alleen om een naam. 
In de nieuwe druk van de Propyläen Weltgeschichte ging het om meer, toen 
Golo Mann er "Das Zeitalter des Dreissigjährigen Krieges" weer in
voerde, dat bij Mommsen indertijd in groter verband was opgegaan. 

Ricarda Huch beschreef de ontbinding van het Duitse leven zoals het 
in de oorlog was vernietigd. Daar was de oorlog dus grondgegeven en cen
traal thema. Zo was het ook voor Günther Franz in zijn boek Der Dreissig
jährige Krieg und das deutsche Volk (1940, 1961 3). Brandi, die Deutsche 
Reformation und Gegenreformation beschreef, waarbij het zoëven genoemde 
Gegenreformation und Religionskriege het tweede deel uitmaakte, kon door 
de aard van zijn onderwerp tot een andere aanpak komen. Waar het om 

Vom Religionsfrieden biB zum 30-jährigen Krieg (1869); Ueber die Epochen der neue
ren Geschichte (1854) in Weltguchichte, IX (1888). 
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algemene Duitse geschiedenis gaat, bv. in Gebhardts HaniJJJuch der deut
schen Geschichte, bleef de Dertigjarige oorlog door alle drukken heen be
houden (1891 1, 1955 8, sechster Nachdruck 1965). 

Ook in het buitenland is de naam algemeen aanvaard. In de 18de eeuw 
spreekt Millot, volgens de Nederlandse vertaling van zijn Eléments de 
l'histoire générale, VIII (1777), blz. 209, nog van het "vuur eens dertig
jaarigen oorlogs" en de Nény noemt in zijn Mémoires historiques et politiques 
des Pays-Boo autrichiens (1784, I, p. 69) "la guerre qui désola I'Allemagne 
pendant trente ans". Maar Madame de Stael noemt "la Guerre de Trente 
ans" in De l'Allemagne, dat in 1810 persklaar was en Schillers geschied
werk is van 1794 af herhaaldelijk in Franse vertaling verschenen onder de 
titel Histoire de la Guerre de Trente ans. Van Ancillon 30 in 1823, over 
Michelet (1858), Henri Martin (1858 4) en Charvériat31 .(.1878) tot Pagès 32 

en Tapié 33 in de 20ste eeuw is Frankrijk met die naam vertrouwd gebleven, 
zodat het slechts een lichte rimpeling betekent als Henri Hauser in La 
prépondérance espagnolle (1933) het nog eens heeft over "la fin de la 
guerre allemande". Ook hier gaat het slechts om het geven van enkele 
voorbeelden. In Engeland Gardiner 34 en in Zweden Cronholm 35 schreven 
boeken, die in de titel de Dertigjarige oorlog noemen, nadat eerst van 
1799 af en vervolgens zeker nog in een druk van 1842 Schillers werk als 
The History ot the Thirty Years' War in Germany bekendheid had gekregen. 
Motley gebruikte in 1860 de naam in zijn voorwoord bij de History ot the 
United Netherlands trom the death ot William the Silent to the Twelve Years' 
Truce. In België noemde Th. Juste al in 1840 "la terrible Guerre de Trente 
ans" in zijn Histoire de Belgique (p. 461), en overal waar de naam inge
voerd werd, is hij gangbaar gebleven, zo zeer gangbaar zelfs dat hij ook 
wordt gebruikt, waar de tijd die beschouwd wordt over de grenzen van de 
oorlog heengrijpt: S. H. Steinberg schreef een boek over de jaren van 1600 
tot 1660 en noemde dat The Thirty Years' War and the contlict tor Euro
pean hegemony. Ook in algemeen Europees verband wordt de naam dus in 
ere gehouden. Men ontmoet die bv. bij E. J. Knapton, Europe 1450-1815 
(1958), bij J. Harrison Thomson van de universiteit van Colorado, Europe 
in Renaissance and Retormation (1963) en P. J. Helm, History ot Europe 
1459-1660 (1961). Het vierde deel van The New CamlJridge Modern History, 
dat in 1970 verscheen, voert o.a. "the Thirty Years' War" in de titel. 

30 Fred. Ancillon, Tableau des révoZutions du syatème politique de Z' Europe depwis la 
fin du quinzième siecle, I (1823). Deze auteur was een Duitser maar hij bevorderde 
het postvatten van de naam in Franssprekende landen. 

31 E. Charvériat, Histoire de Za Guerre de Trente ans (1878). 
32 G. Pagès, La Guerre de Trente ans (1949-50). 
33 V.-L. Tapié, La poZitique étrangère de la France et Ze début de la Guerre de Trente 

ans (1934). 
34 S. R. Gardiner, The Thirty years' War (1874). 
35 A. Cronholm, zie Dahlmann-Waitz, Quellenkunde der deut8chen Geschichte 

(19128 ) , nr. 8531, een boek, waarvan de titel begint met Trettiodriga 1criget (ver
schenen 1876-80). 
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Het gebruik in Nederland moge iets uitvoeriger worden behandeld. 
Al in 1779, heel vroeg dus, is in de Inleiding tot de algemeene historie naar 
Holbergs Synopsis historiae universalis op blz. 126 sprake van "het begin 
tot den grooten Dertigjaarigen oorlog". Het Deense voorbeeld had hier 
"bellum tricennale". Het Chronologisch handboek van A. C. Oudemans 
(1824) noteert het "begin des Dertigjarigen oorlogs" en het "einde van 
den Dertigjarigen oorlog". C. F. Haug, hoogleraar aan de artillerie- en 
genieschool te Delft, schreef een tweedelig werk onder de titel De Dertig
jarige oorlog, dat in 1826 verscheen. Er wordt naar verwezen in het Kort 
begrip der algemeene geschiedenis, dat J. van Wijk Rzn. in 1828 bewerkt 
had naar het Duits van C. G. Bredow. G. Dorn Seiffen noemt de Dertig
jarige oorlog in datzelfde jaar in zijn Handleiding tot de algemeene geschiede
nis voor het onderwijs in de gymnasiën 36 en in 1833 en '34 in zijn Handboek 
der algemeene geschiedenis 37, beide geschreven in opdracht van de Neder
landse regering. Zo gaat het verder. Bosscha is in 1830, in zijn Schets der 
algemeene geschiedenis en van die des vaderlands, nog niet duidelijk in zijn 
gebruik: op blz. 211 "een burgerkrijg, welke zich weldra in eenen algemee
nen oorlog alom verspreidde, dertig jaren lang Duitschland - - - geteisterd 
heeft, en aan milloenen menschen het leven heeft gekost"; op blz. 250 "de 
oorlog met Spanje (in 1621) hervat en verwikkeld in den dertigjarigen 
oorlog welke gelijktijdig in Duitschland woedde". De onzekerheid of hier 
al een naam wordt gebruikt, komt niet op als dezelfde schrijver in 1838 in 
een groter werk spreekt van "Maurits, Frederik Hendrik en de legerover
sten van den Dertigjarigen oorlog" 38. J. A. Wijnne noemt de oorlog met 
de gangbaar geworden naam in zijn Beknopt leerboek voor de algemeene 
geschiedenis, 3de stuk § 17-18. Wat in de 18de eeuw in Duitsland kon 
uitkristalliseren, heeft dus ook in Nederland invloed gekregen 39. Het is 
tot algemene geldigheid gekomen en is bestendig geweest. Tekenen dat 
men de naam wel missen wil, zijn schaars. 

36 v e stukje. Nieuwe geschiedenis, blz. 107. 
37 V, 1, blz. 414 en V, 2, blz. 19. 
38 J. Bosscha, Nederlands heldendaden te land, 11, blz. 3. De hoofdletter is hier van 

mij, v . W. 
39 Er zijn in Nederland ook een aantal Duitse handboeken vertaald of bewerkt. 

J. M. Schröckh, Kort begrip der algemeene geschiedenis, vertaald door C. W. Wester
baen (6 dIn, 1796-99), heeft 111 (1797), blz. 914 : "een dertigjarige oorlog brengt de 
Duitsehers bijna ten val". K. H . L. Pölitz, Kort overzicht der algemeene geschiedenis 
voor jonge lieden, bewerkt door Is. A. Nijhoff (3 stukjes, 18231, 18272) heeft het over 
"een oorlog die dertig jaar lang het Duitse rijk met onrust en verwoesting vervulde", 
ofschoon het origineel in de derde druk van 1820 op S. 88 van "Dreiszigjährige Krieg" 
sprak. In de bijgevoegde jaartallenlijst vermeldt Nijhoff (blz. 290) ,,1618 aanvang 
van den Dertigjarigen oorlog in Duitschland" . De vertalingen van de werken van 
Müller (1821 door N . G. van Kampen) en Becker (eerst, 1837v., verkort door A. 
Doyer Tzn, daarna, 1851v., onverkort door G. D. J. Schotel) hebben Dertigjarige 
oorlog zonder meer. Zo ook Schlosser, vertaald door D. van Hinloopen Labberton en 
J. L . Terwen (1855v.). Maar in de vertaling van Streckfuss door B. ter Haar Bzn. 
(1869v.) krijgt de oorlog geen naam. 



DE TACHTIGJARIGE OORLOG 

De naam Tachtigjarige oorlog is van Nederlandse bodem en voor zover 
hij ook elders in gebruik is gekomen, heeft men hem uit Nederland over
genomen. Als de Nederlandse gebeurtenissen in algemeen verband door 
buitenlanders worden behandeld of als zij ter sprake komen wegens hun 
betekenis voor de geschiedenis van een ander land, blijft een bijzondere 
naam vaak weg. Toen in de 19de eeuw de Nederlandse strijd, meest een 
episode ervan, om zijns zelfs wil door vreemdelingen werd beschreven, 
waren kenschetsingen als Abfall, Aufstand, revolution, troubles, niet 
ongewoon, zoals ook in Nederland zelf toen van vrijheidsoorlog, opstand, 
omwenteling, beroerten, gesproken werd, met verschil van accent en 
waardering. 

Als in Nederland de vrijheidsoorlog tegen Spanje gaande is, en ook daar
na nog wel, spreekt men van Historie der Nederlandseher - - - oorlogen 
(Em. van Meteren, 1614, E. van Reyd, 1626) en van "Bellum Belgieurn" 
(Hornius in Dissertationes historicae et politicae , 1655). Dat komt overeen 
met "der Teutsche Krieg", die wij in Duitsland leerden kennen. De weg 
naar de naam Tachtigjarige oorlog heeft echter, anders dan in Duitsland, 
niet geleid via een fase, waarin bv. over de Tachtigjarige Nederlandse 
oorlog of oorlogen geschreven werd. Het is anders gegaan. 

Dat van een tachtigjarige oorlog gesproken kon worden, was opzettelijk 
bevorderd. De afkondiging van de vrede in 1648 geschiedde op de dag af 
80 jaar na de onthoofding van Egmond en Hoorne 40. In 1609 had men al 
van een veertigjarige oorlog gesproken 41. De gedenkpenningen van 1648 
gewagen prompt van "Bellum octuagenarium" of gebr\liken woorden van 
die strekking. Een overdrijving, die van "prope saeculi bellum" sprak, 
vond geen navolging. In de Vierschaar van het nieuwe stadhuis van Am
sterdam herinnert een gedenkplaat aan de steenlegging op 29 oktober 1648, 
"quo compositum est bellum quod Foederati inf. German. populi - - -
ultra octoginta annos fortiter gesserunt" . Als Willem II sterft heet het in 
een versje dat uit een kerkezakje komt : "Geen blijder maar in tachtig 
jaar". Bij het eerste eeuwfeest van het beleg en ontzet van Leiden staat 

40 Dit wordt o.a . vermeldt door J. Wagenaar, Vaderlandsche historie, XII, blz. 3, 
maar ook eerder al bv. in de Medalische historie der republiek van Holland (1690), 
naar het Frans van Bizot, blz. 180-1; door J. Basnage, Annales des Provinces Unies 
(1726), I, p. 110; door Johan Blomhert, De geschiedenissen van het vereenigde Neder
land (1735), blz. 241; later door J. F. Martinet, Historie der Waereld, VIII (1787), 
blz. 302 en door verschillende anderen, wel voornamelijk zolang de naam Tachtig
jarige oorlog nog niet in algemeen gebruik is. 

41 Zie bv. resolutiën der Staten Generaal, 18 april 1609. Het wordt ook gezegd 
door Abraham van de Velde, De wonderen des Allerhoogsten (1751), blz. 6. 
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Adrianus Severinus stil bij "de gelukkige uitgang van dien langdurigen en 
tagtig-jarigen oorlog met het huis van Oostenrijk" 42. 

Dit alles wil echter volstrekt nog niet zeggen dat dadelijk ook van de 
Tachtigjarige oorlog wordt gesproken. Integendeel. De schrijvers hebben 
het ook in de 18de eeuw nog over "de Nederlandse oorlog" 45, terwijl dan de 
Dertigjarige oorlog al lang niet meer de Duitse oorlog heet. Of over "la 
longue guerre" 44, "bellum diuturnum Hispanum" 45, "de langdurige 
Spaanse oorlog" 46. Zij geven de oorlog herhaaldelijk geen naam of kort 
kenmerk (bv. Wagenaar blijkt daaraan geen behoefte te hebben), of wel 
zij kennen vrede "na een oorlog van over de tachtig jaren" 47, "eenen tagtig 
jaarigen oorlog" 48, "une guerre qui duroit depuis huitante ans" 49, "diutur
num et per LXXX annos gestum inter Hispanos et Batavos bellum" 50, 

"une revolution de quatre vingts ans" 51, en er zouden nog meer varianten 
te noemen zijn. 

Zeker een van de vroegste gevallen, waar men de Tachtigjarige oorlog 
zonder verdere toelichting als eigennaam kan aantreffen, geeft de Staat
kundige historie van Holland, die wel van Elie Luzac zal zijn: "Deeze eerste 
glori-rijke overwinning van de ridders onzer vrijheid en het begin van den 
Tachtig jarigen oorlog hebben wij goed gevonden met eene vertoning te 
gedenken", heet het in deel X van 1765 bij een plaatje van de slag bij 
Heiligerlee 52. Het vindt pas weer navolging bij Simon Stijl, die in zijn 
De opkomst en bloei van de Republiek der Verenigde Nederlanden van 1774 
spreekt van "de beginzelen (= het begin) van den Tachtigjaarigen oor-

42 Adr. Severinus, Oorspronckelijke beschrijving van de vermaerde belegering en 't 
ontzet der stad Leiden, 16741, hier geciteerd naar de ongedateerde vijfde druk, blz. 140. 
De schrijver wil een tijdsduur vermelden. Hij geeft de oorlog geen naam, zoals 
Jan Romein blijkens de hoofdletters in de druk van zijn opstel schijnt te veronder
stellen. Zie "Spieghel Historael. De geschiedschrijving over de Tachtigjarige oorlog", 
in ln opdracht van de tijd, blz. 133. Ik dank hem overigens wel de kennis van deze 
plaats. 

43 Joh. Picardt, Korte beschrijving van - - - Drenthe, ed. van 1731, blz. 388. 
44 Le Clerc, Histoire des Provinces Unies des Pays.Bas, 1723, II, p. 263. Zie ook 

de Neder!. vertaling, 17382, III, blz. 1. 
45 S. Haverkamp, lntroductio in historiam patriae, 1739, p. 93. 
46 L. P. van de Spiegel, Gedagten over het samenstel onzer hedendaagse burgerlijke 

rechtsgeleerdheid, 1777. 
47 Hilarides, It aade Friese terp, 1743, blz. 268. 
48 Kort verhaal van de Nederlandse geschiedenis, 1744, blz. 289; Vaderlandsche 

historie verkort en bij vraagen en antwoorden voorgesteld, 1758, blz. 100; J. Barueth, 
Historie van het stadhouderschap - - -, 1765, blz. 175. 

49 Revolution des Provinces-Unies sous l'étendard des divers Stadhouders, 1788, 
I, p. 83. 

50 Chr. Sachse, Monogrammata historiae Batavae, 1784, p. 224. 
51 A. M. Cerisier, Tableau de l'histoire générale des Provinces Unies, VI (1780), 

p. 259. Ook de Nederl. vertaling, VI (1793), blz. 266. 
52 Over Luzacs auteurschap: P. Geyl De Witten-oorlog. Een pennestrijd in 1757 

(1953), blz. 141 v. Over Luzacs credo: E. H. Kossmann, Verlicht conservatisme: over 
Elie Luzac (1966) . 
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log" 53. Van Wijn, Lambrechtsen c.s. vermelden in Bijvoegsels en aanmer
kingen voor de V aderlandsche Historie van Jan Wagenaar, XII (1793), 
blz. 1-3, het begin van de Tachtigjarige oorlog. 

Het gebruik, dat zo geleidelijk aan het opkomen was, kreeg met de 
Bataafse omwenteling een duidelijker strekking. Lange tijd was een of 
soms de tachtigjarige oorlog beschouwd als de strijd, waarin vrijheid op 
velerlei gebied was bevochten en bevestigd, onder leiding der Oranjes: 
Haec libertatis ergo, haec religionis causa, naar men wilde. Voor Luzac gold 
dat alles nog ten volle en had het ook gegolden, toen hij het terwille van de 
vrijheid in 1755 voor de stadhouder opgenomen had tegen de regenten. 
Staat, kerk en Oranje waren voor hem onverbrekelijk verbonden. In de 
vlakke naam, die hij verkoos, zal iets van de instemming in redelijkheid zijn 
tot uiting gebracht, die hij gevoelde met de al naar buiten tredende ver
scheidenheid van leven, waartoe het geldende bestel gelegenheid bood. 
Bij Stijl was het al wat anders, Hij prees, sterker nog dan Luzac, met onge
schokte ingenomenheid vooral de geruststellende, tegen willekeur beveiligde 
burgerlijke vrijheid, zoals hij die gewaarborgd zag door de bestaande 
regeringsvorm. De kerk had voor hem als doopsgezinde geen betekenis. 
De stadhouder bleef al wat op de achtergrond. Nog weer wat later kwam 
de grote verschuiving. Het aanzien der Oranjes was in een controverse 
van enige decennia te gronde gegaan en het vrijheidsbegrip had geleidelijk 
andere inhoud gekregen. Voor een man als Cornelis Zillesen, slachtoffer 
van de Oranje-furor van 1787, was het met de oude vrijheid in het politieke 
altijd maar bedenkelijk gesteld geweest en menige dissenter zal het hem voor 
het kerkelijke hebben nagezegd. Als Zillesen van de Tachtigjarige oorlog 
spreekt, bv. in zijn Wijsgeerig onderzoek wegens Neerlands opkomst, bloei en 
welvaart; het daarop gevolgd verval en wat de nog overgebleven middelen van 
herstel zijn (1795) 54, dan gebeurt dat in een andere geest dan bij Luzac en 
ook nog bij Stijl getuigde en zeker uit een andere aandrift dan die vroeger 
de lofredenaars van een tachtigjarige oorlog had bewogen. In zulk een 
verscheidenheid van gewaarwordingen, overwegingen en overtuigingen zal 
men de oorsprong mogen zien van een gebruik, dat in de 19de eeuw veel
vuldiger wordt en dat door het groeiend gezag van Fruin sinds 1857 ook 
wetenschappelijke sanctie krijgt: de Tachtigjarige oorlog wordt de gang
bare naam voor een tijdperk uit het vaderlands verleden, waarin men door 
tal van aspecten getroffen kan worden en waarin men op vele manieren 
schiften kan. 

De naam zelf zegt niets van de verschillende associaties, die hij vermag 

53 Over Stijl: H. Smitskamp, Simon Stijl als verlicht geschiedschrijver, Bij
dragen voor de ge8chiedenia der Nederlanden. VI (1952), blz. 199-217. De Opkomst 
is nog in de 19de eeuw herhaalde malen herdrukt. Het betoog is in het Nederlands 
en in Franse vertaling in de jaren '20 ook op de scholen in de zuidelijke provincies 
gebracht. De Tachtigjarige oorlog wordt al genoemd op blz. 496 van de eerste druk. 

64 Zillesen was belastingambtenaar geweest, Zijn economische belangstelling 
had hem al vroeg bedacht gemaakt op middelen tot herstel der volkswelvaart. 
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op te roepen. Hij zou daardoor al dadelijk bijzonder geschikt zijn geweest 
voor de tijd, waarin de tegenstellingen uit de dagen van de Republiek 
overwonnen dienden te worden en, met terzijdestelling van alle haat en 
nijd van de omwentelingsperiode, naar nieuwe nationale eenheid werd 
gezocht. Maar zoals het pleegt te gaan, zo liep het ook hier: de overgang op 
het nieuwe gebruik is slechts geleidelijk geweest en heeft de nodige tijd 
gevergd. 

In zijn vertaling van Schröckhs Lehrbuch der allgemeinen Weltgeschichte 
(1774) nam de remonstrantse predikant C. W. Westerbaen in 1797 de 
beschouwing over dat de Nederlandse republiek bijna zeventig jaren heeft 
moeten wachten voor zij geheel en al gevestigd kon worden geacht, van 
1579 tot 1648 55• Een korter werk, de Einleitung zur Universal Historie 
van Hilmar Curas, opnieuw bewerkt door dezelfde Schröckh, werd als 
Kort begrip der algemeene geschiedenis in 1799-1804 in drie stukken (vier 
deeltjes) door het Nut bezorgd en kreeg in 1816, in het reglement op de La
tijnse scholen, een speciale aanbeveling voor schoolgebruik, Ook daarin 
ontbrak de nieuwe naam. Er werd nauwelijks iets over oorlog in de Neder
landen gezegd 56: "Te vergeefsch voerde Spanjen een' tagtig jaarigen krijg 
met deeze nieuw ontstaane Republiek". Dat is alles. IJsbrand van Hamels
veld, ofschoon een man van de nieuwe tijd, drukt zich nog conventioneel 
uit: vrede "na eenen krijg van tachtig jaren" 57. Het is ongeveer hetzelfde 
als de vrede "na eenen tachtig jarigen oorlog" in De vaderlandsche his
torie in themata van 1815 en 1825, de herziene, bij de tijdgeest aangepaste 
uitgave van Arend Fokke Simonsz.' Handboek der vaderlandsche historie 

55 J. M. Schrökh, Kort begrip der algemeene geschiedenis, uit het Hoogduitseh, 
6 dIn met platen, III blz. 535 (1797). De bijna 70 jaar, nu precies 69 jaar, ook bij 
J. F. Martinet, Het Vereenigd Nederland verkort ten gebruike der scholen (1790), blz. 90, 
en eerder al in het grotere boek, Het vereenigd Nederland van 1788 (blz. 195). Marti. 
net spreekt daar overigens ook van "een veertig jaarige oorlog", die voor twaalf jaar 
geschorst werd en van "eenen tagtigjaarigen oorlog" (blz. 267 en blz. 302). 

56 Dit Kort begrip, opgenomen in het vijfde der Stukken het schoolwezen betreffende, 
uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, heeft vooral in de 
zuidelijke provincies verzet gaande gemaakt tegen de geest van het onderwijs, want 
Schröckh was wegens zijn geschriften bij Jozef II in de pas geweest en schreef in 
diens geest. Over het boek onder de uitgaven van het Nut en zijn plaats in het onder· 
wijs: Gedenkboek van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1784-1934, blz. 248, 
en de jubileumbundel van J. B. Wolters, Honderd vijfentwintig jaren arbeid op onder· 
wijsterrein, 1836-1961, blz. 78 en 91, waar E. J. Kuiper schrijft over "De Latijnse 
school omstreeks 1836". De tekst van het reglement van 1816 o.a. in Gedenkboek van 
het stedelijk gymnasium te Amersfoort, 1376-1926, blz. 135 v. Over de bezwaren tegen 
het boek van Schöckh: D. Grosheidf', De Maatschappij "Tot Nut van 't Algemeen" 
in de Zuidelijke Nederlanden, Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, III 
(1949), vooral blz. 220 v. Zie ook S. Stokman, De religieuzen en de onderwijspolitiek 
der regering (1935), waar ten onrechte wordt gesproken van Kort begrip der algemeene 
kerkgeschiedenis. Schröckh is wel vooral kerkhistoricus geweest maar niet in het hier 
bedoelde boek. 

67 IJ. van Hamelsveld, Kort begrip der algemelme geschiedenis (18021, 18208, 

alwaar blz. 471). 
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van 1783, waarin elke toespeling op de tijdsduur had ontbroken. Als 
Hendrik Wester in 1801 voor het Nut de vaderlandse geschiedenis behan
delt voor lagere scholen, laat hij de vertellende vader wijzen op het won
derbaarlijke van de overwinning na 80 jaren van hachelijke strijd maar 
nadat de slag bij Duins was vermeld, heeft een van de kinderen toch al 
gevraagd: "Heeft Vader ons nu nog meer van den tagtigjaarigen oorlog 
te vertellen ?". Het was het begin van de doorbraak, die wij willen vinden. 58 

Al de genoemde schrijvers worden met deze en ook andere boeken van 
hun hand genoemd in de Algemeene boekenlijst ten dienste der lagere scholen 
in de noordelijke provinciën van het Koningrijk der Nederlanden, zoals die 
krachtens K. B. van 14 juni 1815, no. 11, was vastgesteld 59. De lijst was 
een verbeterde versie van een dergelijke publicatie van 1810, die ook voor 
de Latijnse scholen was opgemaakt, en droeg daarvan nog duidelijk de 
sporen. Men vindt er bv. het Kort begrip van Schröckh, dat in 1816 uit
drukkelijk voor de Latijnse scholen werd aanbevolen, en de Inleiding tot de 
algemeene historie, een bewerking uit 1779 van de Synopsis historiae uni
versalis van de Deense historicus en blijspeldichter Holberg, dat ook op 
Latijnse scholen in gebruik was 60. Beter voor de lagere school berekend was 
het boekje van de Duitser C. G. Bredow, Merkwaardige voorvallen uit de 
algemeene wereldgeschiedenis, geschikt voor het eerste onderwijs in de his
historiën 61. In geen van deze boeken is sprake van de Tachtigjarige oorlog. 

De leerboeken voor vaderlandse geschiedenis stammen meest nog uit de 
18de eeuw: Wagenaars Vaderlandse historie verkort en bij vragen en ant
woorden voorgesteld, dat al van 1758 was maar, bijgewerkt tot na de vrede 
van Tilsit, in 1808 zijn vijfde druk beleefd had; Martinets Het vereenigd 
Nederland verkort ten gebruike der schoolen (1790). Het boek van Fokke 
Simonsz is nog pas in de druk van 1801 beschikbaar. Dat van Wester 
verscheen in dat jaar voor het eerst en A. van der Swan, Allereerste be
ginselen der geschiedenis onzes vaderlands voor de scholen was nieuw geweest 
in 1810. Behalve bij Wester vindt men in deze boeken geen Tachtigjarige 
oorlog als naam, bij Van der Swan zelfs geen 80 jaar, ook niet in de latere 
drukken, die de regering nodig achtte opdat "zij op den tegenwoordigen 
staat van zaken, zoo gelukkiglijk herkregen, beter passen zullen". 

Zulk een aanpassing was niet nodig voor het boekje van de school-

68 Hendrik Wester, Schoolboek der geBchiedenis van ons vaderland (18011 ), blz. 69 v. 
De elfde druk heeft als titel Schoolboek over de geBchiedenis van ons vaderland. Er is 
in 1821 ook een Franse vertaling van het geschrift verschenen ten gebruike in de 
Waalse gewesten van het Verenigd Koninkrijk, hoewel de Boekenlijst daar niet gold. 

6g Zie R. Reinsma's artikel in Ohr. Pedagogisch Studieblad, 1966, blz. 87-9. 
60 Zo bv. in Breda, waar M. A. Nauwelaerts, De oude Latijnse school van Breda 

(1945), blz. 159, de Latijnse tekst in gebruik weet, vermoedelijk al van 1745 af en nog 
steeds in 1809. 

81 De Duitse titel was MerkW'Ürdige Begebenheiten aus der allgemeinen Welt· 
geBchichte für den ersten Unterricht in der GeBchichte, beBonders für Bürger- und Land
schulen. De Nederlandse uitgave deed nog dienst in 1831. Er bestond toen ook een 
Franse vertaling van. 
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opziener Th. van Swinderen, Over de verdiensten der vorsten van Oranje
Nassau jegens het vaderland, dat in 1814 verschenen was en dus met de 
nieuwe bedeling al rekening hield. Het schetste achtereenvolgens alle 
stadhouders, ook de jongere broers van Willem van Oranje, maar noemde 
nergens een der oorlogen waarin zij als veldheer optraden, alleen de af
zonderlijke krijgsbedrijven. De anonieme Vaderlandsche geschiedenis in 
tweeënvijftig lessen, ook van 1814, noemt "een oorlog met Spanje, welke 
tachtig jaar geduurd heeft". Dat bleef zo tot in de 15de en laatste druk 
van 1856. 

De onderwijzers werd voor eigen gebruik gewezen op Schröckh-Wester
boon, waarin zij dus het verhaal van de 70 jaren van strijd vonden, en op 
het boek van Stijl, waar al van de Tachtigjarige oorlog werd gesproken. 
Verder op een uittreksel uit Wagenaar, door J . W. te Water in vier delen 
(1792) en op Tafereelen der algemeene geschiedenis van de verenigde Neder
landen naar het Frans van Cerisier, een werk in 10 delen uit 1787. De 
Tachtigjarige oorlog wordt er niet als naam gebruikt. Voor de algemene 
geschiedenis in eigenlijke zin werd een groter boek van Bredow aanbe
volen, dat in 1807 in vertaling verschenen was met nog tabellen van 1805 62 . 

Als hulpmiddel bij de vaderlandse geschiedenis werd genoemd het bio
grafisch woordenboek, dat Jac. Scheltema in 1805 had laten verschijnen: 
Staatkundig Nederland in drie stukken (twee delen). Voor de vaderlandse 
geschiedenis zou de onderwijzer verder terecht kunnen bij C. de Koning 
Lzn, een vurig republikein en ambteloos liefhebber der historie te Haarlem 
en daar met Adriaan Loosjes een groot ijveraar voor het Nut. Hij schreef 
N ederlandsche geschiedenis van de vroegste tijden af tot op deszelfs vereeniging 
met het Fransche keizerrijk, dat van 1810 was. Hiervan is echter alleen het 
eerste deel verschenen en merkwaardigerwijs beval het zich aan als "voor
namelijk geschikt ten dienste van het onderwijs op de lagere scholen", 
hoewel het in de Boekenlijst juist aan de onderwijzers wordt voorgehouden. 
Het Nut had in Haarlem een leer- en kweekschool. Het boek van De Ko
ning zal daarvoor geschreven zijn. Het is niet gelukt een exemplaar ervan 
te voorschijn te brengen. Van de overige zo juist vermelde lectuur voor 
onderwijzers die de Boekenlijst opgeeft, kan worden gezegd dat in geen van 
de genoemde geschriften de naam wordt gebruikt die wij nagaan. Het helpt 
ook al niet of wij verder zoeken. Het Vaderlandsch woordenlJoek van 
Jacobus Kok (1780-1795 met Bijvoegsels van 1797-1799) kent geen Tach
tigjarige oorlog als naam. Het overzicht van de vaderlandse geschied-

62 De Weltgeschichte in Tabellen wordt in de Duitse bibliografie afzonderlijk 
genoemd. Het handboek in twee delen, zoals in de Boekenlijst vermeld (Kort begrip 
der algemeene historie), is misschien afgeleid van schrijvers Umständliche Erzählung 
der merkwürdigsten Begebenheiten aus der allgemeinen Weltgeschichte, een wat groter 
werk(je?) dan het in de vorige noot genoemde, dat echter ook weer bestemd heet 
"für den ersten Unterricht in der Geschichte" . Het Nederlandse Kort begrip voor
noemd vindt men in 1828 terug als Kort begrip der algemeene geschiedenis, naar 
Bredow, bewerkt door J. van Wijk Rzn. 
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schrijvers, dat A. G. Besier in 1793 meegaf aan zijn Lessen over geschied
kunde en algemeene staatkunde (naar Priestley) geeft geen ander beeld. En 
de prinsgezinde Cornelis van der Aa spreekt in zijn Beknopt handboekje 
der vaderlandsche geschiedenissen (6 deeltjes , 1800-1803) slechts van "het 
einde van eenen tachtigjarigen krijg". 

Het meeste gemak zullen de onderwijzers hebben gehad van de ver
zamelingen spannende of treffende verhalen over "zonderlinge gevallen", 
"merkwaardige gebeurtenissen" , "leerrijke geschiedenissen". En verder 
van de "leerzame vertoogen" en "geschied- en zedekundige anecdotes" . 
Er werd ook een bundel aanbevolen betreffende "Ontdekking en bestraffing 
van geheime en groote misdaden, zijnde eene verzameling van merk
waardige bewijzen der Goddelijke regtvaardigheid en wedervergelding, 
ter waarschuwing en vermaning der jeugd en van den zoogenaamden 
gemeenen man" (naar het Hoogduitsch, Amsterdam 1807). Het was alles 
geschiedenis buiten verband. 

De Algemeene boekenlijst laat de indruk na dat de Bataafse tijd nog niet 
op de weg van Stijl en Zillesen was voortgeschreden. Men moet in die tijd 
van verwachting en teleurstelling al naar Helmers' Hollandsche Natie 
grijpen om nog weer aan "den tachtigjarigen strijd" te worden herinnerd. 

Een tijdgenoot van Helmers, Adriaan Loosjes, spreekt in Het leven van 
Maurits Lijnslager van 1808, dat veel gelezen werd en meerdere malen 
is herdrukt, van "een tachtigjarigen krijg" 63. Dat was bepaald niet als 
naam bedoeld. Heeft Helmers wèl aan een naam gedacht, aan de naam 
zelfs, toen hij zijn ontboezeming neerschreef? Het blijft altijd mogelijk 
dat in rhetorische vervoering modificaties werden aangebracht aan 
gangbare termen. In 1841 schrijft Groen bv. van "de Tachtigjarige krijg" 
en laat die woorden cursief en met hoofdletter drukken. Hij bedoelt 
onmiskenbaar een naam te gebruiken maar wil de strijd op hoger plan 
brengen dan in zijn ogen met het woord "oorlog" kan worden bereikt. 
Had hij niet tevens typografische hulpmiddelen aangewend, het zou zo 
zeker niet zijn wat hij heeft willen uitdrukken. In de jaren '40 was de naam 
Tachtigjarige oorlog nog niet in zulk een algemeen gebruik dat geen 
aarzeling zou kunnen opkomen. Het moet ons bij het peilen van Helmers' 
bedoeling tot voorzichtigheid manen. Als daarentegen in 1872 een boek 
verschijnt onder de titel In memoriam, Talereelen uit Hollands tachtigjarige 
strijd, mag wèl worden verondersteld dat een verheviging is bedoeld van 
wat dan gemeenlijk al de Tachtigjarige oorlog heet - maar daarbij gaat 
die naam dan toch weer verloren. 

Het leek goed zulke beschouwingen te laten v.oorafgaan aan het 
onderzoek van wat de 19de eeuw ons verder zal opleveren. Wij zijn 
erdoor bewust geworden van de verscheidenheid van woorden voor oorlog, 
die het Nederlands taaleigen beschikbaar heeft en die rhetorisch aan-

e8 IV, blz. 99 van de derde druk (1823). 
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gelegde generaties met name voor het eigen verleden ook hebben 
gebruikt 64. In Duits, Frans en Engels bleef het steeds bij "Krieg", 
"guerre" en "war" en vonden theatrale aanvechtingen andere uitwegen. 

Nog een laatste opmerking voor de speurtocht wordt voortgezet : wij 
zullen schrijvers leren kennen, die de naam Tachtigjarige oorlog afwisselen 
met allerlei omschrijvingen. Wat dat wil zeggen omtrent het gebruik 
van de korte naam is veelal moeilijk te schatten. Nog bij Fruin kunnen 
wij "een oorlog van tachtig jaren" tegenkomen 65. Gezien de ondubbel
zinnige voorkeur, die deze schrijver voor het nieuwe spraakgebruik 
overigens heeft getoond , kan de omschrijving bij hem zonder bezwaar 
aan de stilistische behoefte in een bepaalde passage worden toegeschreven. 
Van auteurs uit de overgangsjaren valt veelal niet te zeggen wat voor 
hen als normale terminologie heeft gegolden. De lezer zal in hetgeen 
volgt dus wel aanwijzingen krijgen van hoe een en ander zo ongeveer 
gelegen heeft, maar een volkomen scherp beeld mag men niet verwachten. 

De eigenlijke 19de eeuw vraagt nu onze aandacht. N . G. van Kampens 
Verkorte geschiedenis der Nederlanden schijnt in 1819 een nieuw gebruik 
in te leiden. Er is sprake van "het begin des Tachtigjarigen oorlogs" 
en dat kan in herdrukken van 1827 en 1839 doorwerken maar men vindt 
de naam slechts in de inhoudsopgaven der verschillende drukken. De 
tekst heeft het steevast over een tachtigjarige oorlog, zoals bv. ook 
Bilderdijks spraakgebruik is geweest 66 . J. F. Haug, leraar aan de artillerie
en genieschool in Delft, liet in 1820 in zijn Inleiding tot de algemeene 
geschiedenis op blz. 37 "Tachtigjarige oorlog" als eigennaam klein-kapitaal 
zetten, gelijk hij op blz. 20 dit voor de Peloponnesische oorlog en op 
blz. 148 voor de Dertigjarige oorlog liet doen. Maar in zijn boek De 
Dertigjarige oorlog van 1826 wordt (II, blz. 615) toch weer gesproken 
van "deze tachtigjarige reuzenstrijd" . En niet anders is het in de 
Handleiding tot de algemeene geschiedenis voor het onderwijs in de gymnasiën 
van de Utrechtse rector G. Dom Seiffen 67 , dat in opdracht van de 
regering geschreven was, ter vervanging van het Kort begrip van 
Schröckh 68 . In het Ve stukje, dat in 1828 verscheen, heet het op blz. 76: 
"Bij het eindigen van den Dertigjarigen oorlog in Duitschland sloot de 

64 Een enkele maal ook wel in ander verband : in zijn Geschiedenis van de diplo. 
matie gedurende den OostenriJkschen successie.oorlog en het Congres van Aken (1740-
1748) spreekt J. K . J . de Jonge in 1852 op blz. 131 van "den Zevenjarigen krijg" . 

65 Bv. in Verspreide geschriften, IV, blz. 247, in een opstel van 1861, waar op blz. 
248 de Dertigjarige oorlog met een hoofdletter wordt gedrukt. 

66 W. Bilderdijk Geschiedenis des vaderlands, IX (1836) blz. 1 en 239, naar col· 
leges tussen 1817 en 1828 gegeven. 

67 Merkwaardigerwijs was Haug van Duitse geboorte en Dorn Seiffen van recente 
Duitse oorsprong. 

68 Hierover E. J. Kuiper, "De Latijnse school omstreeks 1836" in de jubileum
bundel van J. B . Wolters, Honderd viJfentwintig jaren arbeid op onderwijsterrein, 
1836-1961, blz. 91 en blz. 78-9. 
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Republiek eenen afzonderlijken vrede met Spanje. Zij werd na eenen 
tachtigjarigen kampstrijd voor onafhankelijk erkend" 69. 

A. C. Oudemans noteert in zijn Chronologisch handboek van 1824 bij 
1568 "Begin des Tachtigjarigen oorlogs" maar bij 1648 "Vrede na eenen 
oorlog van tachtig jaren". Pieter Burggraaf, onderwijzer te Leeuwarden, 
gebruikt in 1826 de naam Tachtigjarige oorlog alsof dat reeds een algemeen 
bekende term is. Hij schreef voor het Nut een Schoolhoek over de geschiede
nissen van ons vaderland (zuidelijke provinciën) en hanteerde de naam 
daarin met begrip, zoals wij nog zullen zien. Toch is de naam dan nog 
niet in vast gebruik gekomen. In Schoonheden en merkwaardige tafereelen 
uit de Nederlandsche geschiedenis van P. G. Witsen Geysbeek en 
G. Engelberts Gerrits (8 delen, 1826- 29) wordt alleen verteld dat de 
vrede in 1648 van kracht geworden is , precies 80 jaar na de onthoofding 
van Egmond en Hoorne. Het Algemeen noodwendig woordenboek der 
zamenleving, dat dezelfde Witsen Geysbeek tegen het eind van zijn leven 
had opgezet en dat hij tot en met "Groenland" zelf heeft geschreven, 
is door "eene vereeniging van vaderlandsche geleerden" in 1843 tot een 
goed einde gebracht. Men kan er lezen dat bij de "Munstersche vrede" 
"ons vaderland vrij verklaard (en) de Dertigjarige oorlog geëindigd (werd)". 
Meer niet over het onderwerp dat ons hier bezig houdt. 

Als wij deze voorlopige oogst overzien dan vallen er al dadelijk wel 
enige verhelderende opmerkingen te maken. Het ontbreken van de naam 
Tachtigjarige oorlog in het woordenboek van Witsen Geysbeek c.s. kan 
misschien verklaard worden uit het volgen van een buitenlands voorbeeld, 
waaraan niet alle mogelijke Nederlandse begrippen door de bewerkers 
werden toegevoegd 70. Dorn Seiffen was sterk afhankelijk van Heerens 
Handbuch , zoals eerder al uitkwam, en buiten Nederland is de naam 
Tachtigjarige oorlog nooit goed bekend geweest. Hij was het er zeker niet, 
toen die naam in Nederland op zijn best nog slechts in opkomst was. 
Voor Dorn Seiffens boek en misschien ook voor de genoemde Schoonheden 
en tafereelen kan nog een andere overweging hebben gegolden. Zij waren 
ook voor de zuidelijke provincies bestemd, waar van geen tachtig jaren 
van strijd sprake kon zijn. Dat komt straks nog nader aan de orde. 

Van degenen die de naam wel al vroeg gebruikten, was Van Kampen 

69 J. F. van Cappelle sprak in zijn "Redevoering over den invloed der vooroor
deelen bij de beoefening der geschiedenis" over " de opstand der vaderen tegen 
Spanje" maar wel al over "de Dertigjarige oorlog in Duitsland". Zie 's mans Bij
dragen tot de ge8chiedeni8 der Nederlanden (1827), blz. 379. 

70 E en ander N ederlands encyclopedisch handboek, het Algemeen Woordenboek 
van kun8ten en weten8chappen onder redactie van Gt. Nieuwenhuis (8 delen, 1820-29 
met Aanhang8el in 9 delen 1833- 44) heeft in deel I van 1820 i.v. Alva een artikel 
dat bepaald wel van N ederlandse hand is. Men leest er dat Alva een oorlog ontketende 
"die 68 jaren woedde". Verder in dit werk geen vermelding van de tijdsduur, ook 
niet in het Aanhang8el, dat onder redactie van P. O. van der Chijs hooft gestaan. 



OORLOGSDUUR IN OORLOGSNAMEN 27 

in Duitsland opgevoed. Hij is er uit Haarlem, waar hij thuis hoorde, 
in 1783 ter school gezonden en verbleef er tot 1792. Het was juist in de 
jaren waarin de Zevenjarige en de Dertigjarige oorlog daar hun vaste 
namen kregen. Het is denkbaar dat hij naar analogie daarvan tot de 
Tachtigjarige oorlog is gekomen. Haug was een Duitser van geboorte 
en ook hij had zijn ten dele al militaire opvoeding in Duitsland gehad. 
Hij kwam pas in de Bataafse tijd, "door de tijdsomstandigheden 
gedwongen" , naar Holland, waar hij in 1807 een aanstelling kreeg bij het 
militaire onderwijs. Ook bij hem kan het voorbeeld van de Zevenjarige 
en de Dertigjarige oorlog van invloed zijn geweest. Als hij van de 
Tachtigjarige oorlog spreekt, wijst dat op snelle inleving in de Nederlandse 
wereld, waarvan hij de behoeften bij zijn onderwijs aan a .s. officieren 
goed wist te peilen. Hij was hun leraar in geschiedenis en merkwaardigerwijs 
ook in Nederlands. 

Blijven over Oudemans en vooral Burggraaf, beiden onderwijzer en 
beiden in verbinding met het Nut. Het nog altijd gebruikte boekje van 
Wester, dat door het Nut was uitgegeven, heeft er licht toe kunnen 
leiden dat ook zij de Tachtigjarige oorlog als naam in hun terminologie 
opnamen. Anders gezegd: de nieuwe naam strookte heel wel met de geest 
van het Nut, dat zich los van oude bindingen nieuwe taken had gesteld 
en zeker ook begrip moet hebben gekregen voor de bevrijding van het 
historiebeeld uit de oude tradities, die met die naam gegeven was. Naar 
de Algemeene boekenlijst te oordelen, werd in 1815 op de scholen nog 
weinig van Tachtigjarige oorlog gesproken. Maar er was toen toch al iets 
gaande, dat de naam kon doen doordringen en het Nut was de kring, 
waarin daaraan vrij baan werd gegeven. Als wij denken aan doorwerking 
daarvan bij het onderwijs, dan mogen wij het Nut zien als de kracht, 
die daartoe zeker veel heeft bijgedragen. 

Er zijn buiten het onderwijs anderen geweest, H . J. Royaards 71, 

Is. A. Nijhoff 72 , S. K. de Waard 73 , ook Arend nog 74, die ook al 
spreken van de Tachtigjarige oorlog maar daarbij dadelijk voegden 
"tegen Spanje" 75. Als in 1842 Otto von Corvins boek Der Niederländische 
Freiheitskrieg vertaald wordt, kiest men de titel De Tachtigjarige oorlog 

71 H. J. Royaards, Bijdragen tot de bewerking van de geschiedeni8 der Nederlanden, 
ingezonden n.a.v. de regeringsprijsvraag van 1826 voor een nieuw opgezette historie, 
die Noord en Zuid gelijkelijk recht zou doen, Het stuk werd geschreven in februari 
1827 en verscheen in druk in 1830. Zie aldaar blz. 24. 

72 In De recen8ent, 1825, 1829, resp. blz. 445- 469 en blz. 133-154. In zijn Kort 
overzigt naar Pölitz van 1823 spreekt Nijhoff wel van 80 jaar maar niet van Tachtig
jarige oorlog. 

73 In Vaderland8che letteroefeningen, 1832, 11, blz. 381-400. 
74 J. P. Arend, Algemeene ge8chiedeni8 des Vaderland8 van de vroeg8te tijd tot op 

heden, tweede deel, vijfde stuk (1851), zesde boek, tweede gedeelte, eerste hoofdstuk. 
75 Royaards kent ook al de Tachtigjarige oorlog zonder meer, zie a.w., blz. 35, 

92,95. 
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der Nederlanders tegen de Spaansche overheersing 76. De recensent van 
het werk in De vriend des vaderlands (XVI, 1842, blz. 833-4) spreekt 
echter al van de Tachtigjarige oorlog zonder meer. In 1838 was 
P. O. van der Chijs, de man van het Aanhangsel op het Woordenboek 
van Nieuwenhuis, hierin voorgegaan met zijn "Verhandeling over het 
karakter der Nederlanders, bijzonder gedurende den Tachtigjarigen 
oorlog, blijkbaar uit hunne gedenkpenningen" 77. En dan was er de 
Geschiedenis des Vaderlands ter bewaring en aankweeking van volksdeugd. 
Een leesboek voor de Nederlandsche jeugd uit 1835, vermoedelijk geschreven 
door de Friese onderwijzer S. J. (S. L.1) Brug. Daar leest men op blz. 38 
dat Willem van Oranje een leger wierf en dat "zijn broeder, graaf Lodewijk, 
- - met een gedeelte van hetzelve in 1568 eenen inval in de Ommelanden 
(deed), waardoor dus (!) de Tachtigjarige oorlog met Spanje begon" . Ook 
op blz. 65 wordt de naam nog twee maal in volle verzekerdheid gebruikt. 

Een boekje voor de lagere school van J. Kwantes, Beknopt overzigt 
der vaderlandsche geschiedenis , in 1833 verschenen, sprak bij 1568 van 
"het begin van de Tachtigjarige oorlog" en bij 1648 van "einde des 
Tachtigjarigen krijgs". Nog duidelijker sprak J . Bosscha zich uit in zijn 
Handleiding tot de kennis der krijgsgeschiedenis voor N ederlandsche militairen 
van 1836, waar wij op blz. 76 lezen van het uitbarsten van een opstand 
"waaruit een oorlog ontstond, welke den naam van Tachtigjarige oorlog 
draagt, omdat dezelve, ofschoon afgebroken door een wapenstilstand van 
12 jaren, eerst na 80 jaren met den Munsterschen vrede geëindigd is". 
In zijn Schets der algemeene geschiedenis en van die des vaderlands van 
1830 was eer van een omschrijving sprake geweest dan van een naam. 
De schrijver noemt er het einde van "den tachtigjarigen strijd, door de 
Nederlanders voor hunne vrijheid tegen Spanje gevoerd". In Nederlands 
heldendaden te land, I van 1834, gaf BOBscha "Tafereelen uit den oorlog 
tegen Spanje" zonder van een tachtigjarige oorlog te reppen. Toch is 
de naam dan wel al duidelijk in gebruik, gelijk uit de eerder gegeven 
voorbeelden kan blijken. In 1837 voegt B . H. Lulofs, hoogleraar te 
Groningen, er nog een aan toe: in zijn Kort overzigt van de geschiedenis 

76 In de Nederlandse vertalingen van Duitse werken over algemene geschiedenis 
wordt naar voorbeeld van de oorspronkelijke teksten de Tachtigjarige oorlog niet 
met die naam genoemd. Zo bv. niet in die van Müllers 24 Bücher allgemeiner Ge
schichte (1820 v. door N. G. van Kampen), de Weltgeschichte van Pölitz (1823--4, door 
P. G. Witsen Geysbeek), Beckers Weltgeschichte filr die Jugend (1837-40 verkort 
door A . Doyer Tz. , 1851 vertaald door G. D. J. Schotel); Schlossers Weltgeschichte 
filr das deutsche Volk (1855-60 door D. van Hinloopen Labberton en J. L. Terwen), 
Streckfuss' Weltgeschichte dem Volke erzählt (1869 v. door B. ter Haar Bzn). Het
zelfde kan gezegd worden van het merendeel der talrijke naar het Duits bewerkte 
schoolboeken voor algemene geschiedenis, die tussen 1850 en 1870 verschenen en 
waarvan vele nog lang herdrukt werden. Voor titels, jaren en schrijvers zie R. van 
der Meulen, Repertorium op Brinkman's Catalogussen, 1850-1882, i. v. Geschiedenis, 
De alphabetische Catalogus geeft bij elke titel de verdere aanwijzingen. 

77 Tijdschrift voor algemeene munt- en penningkunde, I (1838), blz. 21 v. 
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der Nederlanden vermeldt hij dat in 1648 "in de Nederlanden de bloedige 
Tachtigjarige, gelijk in Duitsland de Dertigjarige krijg geëindigd (was)". 

Het is verleidelijk het duidelijk toenemend gebruik van de nieuwe 
naam in de jaren '30 nog aan iets meer toe te schrijven dan alleen aan 
het doorwerken van wat vroeger al was voorgedragen. De Tiendaagse 
veldtocht had de gemoederen in beroering gebracht - een expeditie, die 
dadelijk in de volksmond haar naam gekregen had en die in september 1831 
in een Koninklijk besluit ook officieel aldus genoemd was 78. De vrijwillige 
krijgsmansdood van Van Speyk had in het begin van het jaar al veel 
gemoedsbeweging gaande gemaakt. Withuys dichtte toen met een 
duidelijke toespeling op de jaren van de Tachtigjarige oorlog: 

Holland is twee eeuwen jonger 
Dan ' het was voor vijftig jaar 79. 

Niet de vierde Engelse oorlog met de roemruchte slag bij Doggersbank 
vervulde de geesten maar de grote vrijheidsstrijd der vaderen. Na de 
veldtocht schreef Jacob van Lennep een allegorisch spel, De roem van 
twintig eeuwen, dat in oktober, bij het eerstvolgende bezoek van de koning 
aan Amsterdam, in de schouwburg werd vertoond en daarna nog 22 maal 
voor een volle zaal werd opgevoerd 80. Daar hoorde men een der nymphen 
de vaderlandse historie roemen met dichtregels, die begonnen met 

Tachtig jaren duurt de strijd, 
Eer zich Nêerland ziet bevrijd. 

Withuys had in zijn "Lied der Vrijwilligers" tot die geest al het nodige 
bijgedragen: 

Wie is zijn land 
en vorst verpand? 
Wij zijn het, wij getrouwen, 
Wij, zonen van het eerlijk Noord, 
Wij trekken bij 't "Wilhelmus" voort, 
't "Wilhelmus van Nassouwen". 

In "Bemoediging" was ook weer "ons Wilhelmus" genoemd, dat op 
de toen gebruikelijke, Z.g. nieuwe wijs in marschtempo ten gehore placht 
te worden gebracht. Het was bij militair vertoon beter geschikt dan het 
"Wien Neerlandsch bloed" en dat had de gemoederen weer zo zeer bij 
het oude lied bepaald dat in de volgende jaren verschillende geschriften 
over het Wilhelmus verschenen, van Schotel, van R. H. van Someren, 
van P. A. Brugmans. De Tachtigjarige oorlog was nieuwe aandacht komen 

78 BiJ'voegael tot het Staatsblad 1831, blz. 427 (nieuwe uitgave door d'Engelbronner 
(1854), 3de serie, 1831-1840, blz. 34), d.d. 12 september 1831. 

79 C. G. Withuys, Gedenkboek van 1830-1831 (1856, dus bij de herdenking na 
25 jaren), blz. 86: "Hollands vlag, Bij den heldendood van Van Speyck" (blz. 79-88). 

80 Poëtische werken van mr. J. van Lennep, IX (1862), blz. 72-102. 
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vragen door toedoen van de krijgsgebeurtenissen, die men zelf beleefde 
of beleefd had 81. 

Het is inderdaad wel zeer aannemelijk dat onder zulke invloeden de 
Tachtigjarige oorlog de verbeelding heeft gevoed en omgekeerd naar 
analogie van de Tiendaagse veldtocht ook meer dan te voren is vermeld 
met de naam, die al in opkomst was 82. 

Er valt nog iets te noemen dat, al of niet in verband met het voorgaande, 
die verdere verbreiding bevorderd zal hebben. Er was bij het officiële 
middelbare onderwijs dier dagen, dus bij de Latijnse scholen en de 
gymnasia, verbetering gekomen in de behandeling van geschiedenis en 
aardrijkskunde. Hoewel al in 1816 de nieuwe geschiedenis en de moderne 
aardrijkskunde op het programma waren gezet, kwamen de docenten, 
allen classici, in de eerste decennia niet verder dan de oudheid. Zij stelden 
in het verdere geen belang of wel zij zagen geen kans het ontbrekende 
aan te vullen. Het HandlJoek der algemeene geschiedenis van de Utrechtse 
rector G. Dom Seiffen (1833) en diens Handleiding tot de algemeene 
geschiedenis voor het onderwijs in de gymnasiën (1828), waarvoor van 
regeringszijde in 1825 opdracht was gegeven, moesten de hinderpalen 
helpen overwinnen en volgens de onderwijsverslagen van de jaren '30 
hebben zij daartoe ook bijgedragen. 

Het ouderwetse Kort begrip van Schräckh, dat het geschiedverhaal bij 
de schepping begon, had afgedaan. In de Handleiding kreeg de geschiedenis 
de indeling die nu nog wordt gevolgd, waarbij de gedachte voorzat dat 
er naast "eenen gedurigen voortgang van vroegere tot latere tijden" 
tegelijk een geregelde herhaling zou worden verkregen: elk nieuw deel 
vergt tevens teruggrijpen op het vroeger geleerde 83. 

Van Utrecht, d.w.z. van Dom Seiffen, kwam ook verder het goede 
voorbeeld. Daar vond men voor het eerst een vakleraar voor geschiedenis 
en aardrijkskunde, vakken die in de nieuwe methode nauw verbonden 
waren. In Utrecht ook werd niet alleen de algemene geschiedenis onder
wezen maar ook de vaderlandse, constateerde het verslag van 1829 

81 Zie Withuys, a.w., blz. 10, blz. 23. Over de melodie: F. L. Duyse.Fr. Koss· 
mann, Wilhelmus van Nussouwe (1923), blz. 45-57. Over nieuwe uitgaven van het 
lied en studiën naar aanleiding daarvan in de jaren '30: P. Leendertz Jr. Het Wilhel. 
mus van Nussouwe (1925), blz. 69 noot 2 en blz. 96 v. Gerard Brom geeft in De Gids 
van 1932, lIl, blz. 241v. voorbeelden van geringe waardering voor het oude lied, 
o.a. bij Schotel en ook later nog geruime tijd. 

82 In deze zelfde tijd komen ook de namen Driedaagse en vooral Vierdaagse 
zeeslag in gebruik, die J. C. de Jonge hier en daar plaatst in noten of inhoudsopgaven 
maar wat de Vierdaagse zeeslag betreft ook in de tekst van zijn Geschiedenis van het 
N ederlandsche zeewezen, waar men bv. leest: "De beroemde Vierdaagsche zeeslag 
vangt aan". Over dit onderwerp nader in uitweiding I achter deze verhandeling. 

83 Zie E. J. Kuiper, "De Latijnse school omstreeks 1836" in de jubileumbundel 
van J. B. Wolters, Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein, 1836-
1961, blz. 91-2. Nieuw bij Schröckh was geweest dat hij het gefingeerde vraaggesprek 
opgaf en de vragen stelde aan het eind van elk hoofdstuk. Nieuw ook dat eerst een 
globaal overzicht werd gegeven van het geheel en daarna een uitvoeriger verhaal. 
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(Dorn Seiffen was daar toen al leraar) en in volgende jaren werd met 
instemming gemeld dat deze goede voorbeelden navolging hadden 
gevonden. In het verslag van 1838 werden Den Haag en Leiden geprezen, 
omdat daar ervoor gezorgd werd "dat de Nederlandsche jongelingen geen 
vreemdelingen zijn in de Nederlandsche geschiedenis" 84. Het heeft er 
stellig toe bijgedragen dat in geschriften uit de jaren '30 de naam 
Tachtigjarige oorlog in toenemend gebruik kwam. In de boeken van 
Dorn Seiffen zelf, die over algemene geschiedenis handelen, komt men, 
zoals al bleek, de naam echter niet tegen. Dat ontbreken zal ons beneden 
nog bezig houden. 

De naam Tachtigjarige oorlog, nader bevestigd onder invloed van de 
Tiendaagse veldtocht en door toedoen van beter geschiedenisonderwijs, 
heeft zich weten te handhaven, ook toen op de eerste opwinding een kater 
volgde en zelfs moedeloosheid optrad 84&. Vooral na 1848 komt hij steeds 
meer in geschriften voor, als nieuw geestelijk leven in verschillende 
schakeringen zich laat gelden en de neutrale naam, naar ieders overtuiging 
verschillend beladen, van belang is wegens de herinnering die hij kan. 
oproepen aan wat voor allen van betekenis blijft. De burgerij, die de toon 
gaat aangeven, wint daarbij aan zekerheid en durft zich rustiger uit te 
drukken. Oorlog gaat het geleidelijk winnen van krijg en worstelstrijd, 
ook al kunnen niet allen zich dadelijk tot groter soberheid van woorden 
bekeren en raakt die vaak weer verloren wanneer vaderlandse plechtigheden 
moeten worden opgeluisterd. 

In J. A. Wijnne's veel gebruikt Beknopt leerboek voor de algemeene 
geschiedenis, derde stuk, § 19, kon men van 1853 af lezen dat "het laatste 
gedeelte van den Tachtigjarigen oorlog ineen (smolt) met den Dertig
jarigen". In de jaren '50 wordt van de Tachtigjarige oorlog zonder verder 
toevoegsel ook gewaagd in geschriften van o.a. L. G. Visscher 85, 
Eeckhoff86, W. Hecker 87 en Jacob van Lennep 88. Als J. C. de Jonge de 

84 Verslagen nopens de staat der hooge, middelbare en lagere scholen in het I{onink
rijk der Nederlanden, 1816-1840 (1842), blz. 353 (1829), blz. 560 (1838) over vader
landse geschiedenis, blz. 376 (1830), blz. 475 (1835), blz. 512 (1836), blz. 588 (1839) 
over geringe animo bij de leraren voor geschiedenis na de oudheid. In 1839 wordt 
verbetering geconstateerd, op blz. 400 (1831) wordt over vakleraren gerapporteerd. 
Het oordeel van de hoofdinspecteur mr. H. Wijnbeek uit 1832 in R. Reinsma, 
Scholen en schoolmeesters onder Willem I en Willem 11 (na 1966 verschenen), blz. 238. 
Over klasseleraren (Den Haag) vs. vakleraren (in Utrecht) V. Cousin, De l'instruc
tion publique en Hollande (1837), p. 21 en 83. 

84& Hierover verschillende geschriften van J. C. Boogman, het uitvoerigst 
Nederland en de Duitse Bond, 1815-1851 (1955) blz. 85 v. 91-92. 

8S L. G. Visscher, Leiddraad tot de algemeene geschiedenis van het vaderland van 
den vroegsten tijd tot op onze dagen, 11 (1851), blz . 239 v. 

86 W. Eeckhoff, Geschiedenis van Friesland (1851), blz. 217. 
87 W . Hecker, Schets van de algemeene geschiedenis (1851), § 39 van de druk van 

1852. 
88 J. van Lennep, De voornaamste geschiedenissen van Noord·Nederland door - -

aan zijne kinderen verteld, 111, (1857), blz. 1. 
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naam niet gebruikt, bv. niet in zijn Nederland en Venetië van 1852, waar 
op blz. 242 nog van "eenen tachtigjarigen oorlog" wordt gesproken, dan 
zal dat een generatieverschijnsel zijn. Ook J. P. Arend was blijkens zijn 
"tachtigjarige oorlog tegen Spanje" met een ander gebruik groot geworden. 
Het zijn, met uitzondering van L. G. Visscher, vooral mensen in de kracht 
van hun leven die meegaan, onder hen Robert Fruin, wiens naam 
onverbrekelijk met de Tachtigjarige oorlog verbonden is. 

Fruin was leraar, toen hij zijn eerste befaamd geworden verhandelingen 
schreef. De Tien jaren verscheen in het programma van het Leidse 
gymnasium, waaraan hij verbonden was. Heeft de praktijk van het . 
onderwijs iets toegedaan tot zijn besluit de Tachtigjarige oorlog als naam 
in de titels van zijn grote opstellen te bezigen? Er zullen stellig ook andere 
overwegingen hebben gegolden. Het vrijblijvende van de naam heeft Fruin 
ongetwijfeld bekoord. Maar hij zal toch ook hebben opgemerkt dat op 
de scholen vaak van de Tachtigjarige oorlog werd gesproken. L . G. Visscher, 
professor in Utrecht, schreef omstreeks 1850 ijverig voor het onderwijs 
en zoals boven al uitkwam was de naam Tachtigjarige oorlog hem 
vertrouwd 89. De boeken van Wijnne, leraar in Groningen, waren voor 
de scholen geschreven en Hecker gebruikte de naam in een leer- en 
leesboek van 1851. Hofdijk was leraar in Amsterdam en in zijn Schets 
van de geschiedenis der Nederlanden (1851) sprak die ook van de Tachtig
jarige oorlog. G. Verzijl, professor in Rolduc, vermeldde in zijn Nieuwe 
handleiding tot de geschiedenis der Nederlanden (1853 1, 1858 2, 1859 3 enz.) 
"den wel oneigenlijk genoemden Tachtigjarigen oorlog", die slechts vijf 
jaar in het hart van het land was gevoerd en overigens nu en dan aan 
de grenzen of er buiten, steeds met vreemde huurlingen 90. Schrijvers 
vermelding van de naam, ondanks zijn afdingend commentaar, doet 
begrijpen dat de Tachtigjarige oorlog al tot de onvermijdelijkheden der 
vaderlandse geschiedenis gerekend werd, althans in een schoolboek. 

Bij W. A. Elberts, Geschiedenis des vaderlands voor gymnasia en 
instituten (1847) vond men de naam nog niet, A. Beeloo sprak in zijn 
Geschiedenis des vaderlands voor jongelieden (2 dIn., 1858) nog slechts 
van een "tachtigjarige worstelstrijd", maar toen in 1845 het staatsexamen 
voor toelating tot de universiteit was ingesteld, dat door ieder die daar 
wilde worden ingeschreven, moest worden afgelegd, toen was er prompt 
van de hand van W. C. van Gielen een Beknopte geschiedenis des vaderlands 
en der N ederlandsche letterkunde verschenen, ten dienste dergenen die zich 

89 De geschiedenisboeken van Visscher vindt men vermeld in Nieuw Neder
landsch Biografisch Woordenboek, IV. 

90 In deze geest ook nog A. Brouwers, Geschiedenis des vaderlands voor de hoogere 
klassen van seminariën en h. burgerscholen (1879), § 42. Ook deze auteur was ver
bonden aan het gymnasium te Rolduc. In de Lessen in de vaderlandsche geschiedenis 
voor de Nederlandsche jeugd van H. J. van Wees (1870 v.) blijven zulke kritische op
merkingen achterwege. Het boek is voor jongere leerlingen bestemd geweest en mis
schien was de schrijver zachter gestemd. 
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tot het staatsexamen voorbereiden (1846) en daarin was de kandidaat toch 
al met de Tachtigjarige oorlog vertrouwd gemaakt. 

Uit het verslag van 1851 van de Staatscommissie, die het examen 
afnam 91, blijkt dat van de aspiranten gevergd werd dat zij in algemene 
en vaderlandse geschiedenis zich minstens zo vertrouwd met de stof 
zouden betonen als zij hadden kunnen leren uit Bosscha's Schets der 
algemeene geschiedenis en van die des vaderlands, ten dienste vooral der 
adspiranten tot kadets bij de Koninklijke Militaire Akademie. Dat boek 
was in 1830 uitgekomen 92 en heeft nadien vele drukken beleefd, de 17de 
is van 1866. In 1851 was de lOde druk in gebruik. Het komt in de loop der 
jaren niet verder dan dat, zoals eerder al gezegd, bij 1648 wordt gesproken 
van het einde van "den tachtigjarigen strijd, door de Nederlanders voor 
hunne vrijheid tegen Spanje gevoerd". Wel opmerkelijk bij een schrijver, 
die in zijn Handleiding van 1836 schreef dat die strijd "den naam van 
Tachtigjarige oorlog draagt" . In de Schets blijft hij ook in latere drukken 
bij een omschrijving maar toen Fruin schreef was de naam toch zeker 
op de gymnasia al wel duidelijk ingeburgerd. 

Merkwaardigerwijs heeft Fruin zelf voor de cursus 1857-58 boeken 
voorgeschreven aan de leerlingen, waarin nu juist niet van Tachtigjarige 
oorlog gesproken werd: voor algemene geschiedenis de verkorte vertaling 
van Beckers WeUgeschichte door de doopsgezinde predikant A. Doyer Tz. 
(1837-40) en de Précis de l'histoire moderne van Michelet; voor vaderlandse 
geschiedenis het bovengenoemde boek van Elberts 93. In 1858 liet hij het 
boek van Michelet vallen en werd voor vaderlandse geschiedenis overgegaan 
op de Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis van 
Lodewijk Mulder, dat juist nieuw was uitgekomen. Daarin wordt de 
Tachtigjarige oorlog wèl genoemd 94. 

91 Het verslag in Bijdragen tot de kennis en den bloei der Nederland8che gymnasia 
voor 1851, blz. 249-263. Over het examen in geschiedenis, blz. 260. 

92 De K.M.A. was in 1828 gesticht en Bosscha is er dadelijk aan verbonden. 
93 W. A. Elberts was van 1850-57 hoofd van een school voor uitgebreid lager 

onderwijs te Leiden. Van 1843-50 had hij als secondant het instituut van dr. J. J. de 
Gelder gediend, eveneens in Leiden. Opmerkelijkerwijs was Doyer juist ook in Leiden 
predikant geweest. Speelde hier locaal patriottisme mee bij de keuze van de leer
boeken? 

94 Prof. I. Schöffer te Leiden was zo vriendelijk dit alles te laten opzoeken. 
Zie ook A. H. Huusen Sr., Robert Fruin en het 8tedelijk gymnasium teLeiden,1850-1860 
(1963), blz. 16. Het boek van Michelet was in Frankrijk verboden en bleef dat zo 
lang het Tweede Keizerrijk duurde. Er was toch nog geregeld vraag naar en daarom 
werd het herhaaldelijk herdrukt. De auteur verkoos echter niet het bij te werken, 
want dan zou hij op het titelblad moeten laten vervallen het predicaat, dat zijn boek 
eenmaal .had ontvangen : "adopté par Ie Conseil de l'Université (deze naam was van 
1845) et préscrit pour l'enseignement de l'histoire moderne dans les collèges et 
dans les établissements d'Instruction publique". Aldus nog in 1864 in de negende 
druk schrijvers verklaring. Intussen moest het boek natuurlijk verouderen. Heeft 
Fruin het daarom geschrapt of zou het Frans voor de gymnasiasten van de drie 
hoogste klassen, waar het dienen moest, te moeilijk zijn geweest? In het laatste 
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Het is zeker geen toeval geweest dat ook Mulder weer uit militaire 
kringen kwam en leraar was aan de Koninklijke Academie. Zijn boek 
was in de eerste plaats bestemd voor aspirant-kadetten en kan dus 
beschouwd worden als mededinger van Bosscha's Schets, die als norm 
voor het in 1852 weer afgeschafte staatsexamen voor de universiteit 
had gegolden. Bosscha had al in 1836 van "den naam van Tachtigjarige 
oorlog" gesproken en Haug was in 1820 al duidelijk voorgegaan in zijn 
Inleiding voor de leerlingen op de artillerie- en genieschool te Delft. 
Het heeft er dus wel veel van dat de vaste naam het eerst bij het militair 
onderwijs is ingeburgerd. In een sfeer, waar vooraloorlogsgeschiedenis 
aandacht moest krijgen, is dat niet zo verwonderlijk 95. 

Leerlingen die van de lagere school naar het gymnasium overgingen, 
hadden intussen in vele gevallen ook al gehoord van de Tachtigjarige 
oorlog en op de volksscholen werd eveneens daarover onderwezen. 

Voor het onderwijs op rooms-katholieke scholen kan dit niet met 
voorbeelden worden aangetoond. Een anonieme Geschiedenis der N eder
landen voor de jeugd (1830) heeft "eenen tachtigjarigen oorlog" en als 
dat boek "opnieuw overzien en verbeterd" is "door een R. Catholijken 
priester", blijft dat zo in 1838. Het wordt in een aantekening in handschrift 
op het exemplaar van de bibliotheek der Universiteit van Amsterdam 
in 1862 nog "een zeer goed, zelvs klassiek boek" genoemd 95a. A. W. 
Boutens Vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school (1855) vermeldt 
vrede voor het land "na 80 jaren tegen Spanje gestreden te hebben". 

Het leerboek van J. Waterreus, Vaderlandsche geschiedenis door een 
r.k. priester opnieuw herzien en omgewerkt (1855-56), later geheten 
Geschiedenis der Noordelijke Nederlanden (1859 1) bleek onvindbaar en 
hetzelfde moet gezegd worden van F. J. Goemans' Geschiedenis der 
Nederlanden (1857 2) 96. 

geval zou daarin een bewijs kunnen worden gezien van verminderde gezag van het 
Frans als conversatietaal in de Nederlandse samenleving. In 1803 had J. van Bem
melen, kostschoolhouder te Leiden, een boek uitgegeven, dat Eléments de l'hiBtoire 
de la patrie heette. In 1823 verscheen Entretiens d'un père et sa fille BUr l'histoire de 
la patrie en tussen 1837 en 1840 kwam van F. Douchez uit een Histoire de la patrie. 
Toen had Frans althans voor een deel van de jeugd nog geen bezwaar opgeleverd. 

95 Een boek met dezelfde titel als dat van Mulder was in 1854 door J. K. H. de Roo 
van Alderwerelt geschreven "ten dienste van onderofficieren, die zich tot het of
ficiers-examen voorbereiden". Daarin werd gerept van "den tachtigjarigen strijd" 
maar ook van het einde, dat in 1648 kwam "aan den dertig- en tachtigjarigen oorlog". 
Ook hier zouden de hoofdletters niet misstaan. 

95& Van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers, I, k. 501, noemt N. 
Vermeulen als de schrijver. 

96 Ook bv. drs. W. Ubachs, bibliothecaris van de centrale bibliotheek van de 
Congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd 
Maria te Maastricht, die verschillende r.k. boeken en boekjes in leen kon verstrekken, 
beschikte niet over exemplaren van de laatstgenoemde leerboeken. Men kan zich 
intussen afvragen of het boek van 1855-56 misschien in opzet hetzelfde is geweest als 
het eerder genoemde van 1838. 
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Over andere kringen valt meer te zeggen. Om een indruk te krijgen 
van de verbreiding van de naam Tachtigjarige oorlog bij het lager 
onderwijs, vooral in de jaren '50 van de vorige eeuw, toen Fruin leraar 
in Leiden was, moet men bedenken dat het boekje van Van der Swan 
nog in 1855 herdrukt is en de Vaderlandsche geschiedenis in tweeënvij jtig 
lessen in 1856. C. Perks Beknopte schets der geschiedenis van Nederland 
bewerkt door J. van Wijk Rzn. (1823 1) , kwam in 1860 aan zijn twaalfde 
druk en daarin was al evenmin sprake van de Tachtigjarige oorlog als 
in de twee eerder genoemde. Het oorspronkelijke boek van Perk was 
trouwens al van omstreeks 1800. I. J . J. Snellebrand, die in 1852 met 
een nieuw boekje kwam, dat in 1856 herdrukt is, De geschiedenis van 
het vaderland, leerde de kinderen omtrent "het begin van een oorlog 
met Spanje, die 80 jaar geduurd heeft" . 

Tegenover dit vasthouden aan de oude zegswijzen staat de Tachtigjarige 
oorlog al in boekjes van J. Kwantes (1833, 1861) 97, N. Hemkes Kzn. 
(1838, 1864 8 ) 98, J. Knuivers (1843 1 , 1867 14 ) 99, A. J. Lastdrager 
(1851) 100, A. C. Schröder (1852) 101, J. de Liefde (1853) 102, F. C. Haarman 
(1854) 103, H. Idsinga (1854) 104 en C. H. M. Vierhout (1860) 105. Lastdrager 
en Vierhout waren in de pas bij het Nut. Hemkes was hoofd van de 
Openbare Nederduitse school in Voorburg. Haarman was onderwijzer 
aan het derde gesticht te Veenhuizen. De boekjes van Knuivers en De Liefde 
zullen voor protestants-christelijke scholen bestemd zijn geweest. Knuivers 
bv. wekt in het bijzonder op tot dank "aan den God van Nederland" . 
De Liefde, de bekende Amsterdamse evangelist, had Groen gevraagd 
zijn boekje op fouten te onderzoeken 106. Groen zelf had zijn geestverwanten 
de weg al gewezen met een Kort overzigt van de geschiedenis des vaderlands 
(1841), waarin hij, nog vóór het Handboek verscheen, het zijne had willen 
doen om het onderwijs te behoeden voor een geschiedenis boven geloofs
verdeeldheid, gelijk de onderwijzersvereniging in de provincie Groningen 

~7 J . Kwantes, Beknopt overzigt der vaderlandsche geschiedenis. 
98 H. Hemkes Kzn, Vaderlandsche geschiedenis. 
99 J. Knuivers, Geschiedenis des vaderlands tot op onze tijden ten behoeve van meer

gevorderde leerlingen. 
100 A. J. Lastdrager, Tafereelen en karakterschetsen uit Nederlandsche geschied

schrijvers sedert het begin der 16de eeuw voor protestantsche jongelingen. Dit werk is niet 
door het Nut bekroond of uitgegeven. 

101 A. C. Schröder, Leerboekje der vaderlandsche geschiedenis ten dienste der scholen. 
102 J. de Liefde, Beknopte geschiedenis des vaderlands. 
103 F. C. Haarman, Beknopte geschiedenis en aardrijkskunde van Nederland. 
104 H. Idsinga, Geschiedenis des vaderlands. In dit boekje wordt de Tachtigjarige 

oorlog alleen in de jaartallenlijst achterin genoemd. 
105 C. H. M. Vierhout, De geschiedenis van Nederland. Dit was een uitgave van het 

Nut. 
106 Gerretson en Goslinga, Groen van Prinsterer. IV (1949), Briefwisseling 111, 

door H. J. Smit (R. G. P. 90), blz. 907, als aanvulling bij blz. 169. 
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het jaar daarop met een prijsvraag probeerde uit te lokken 107. Groen 
sprak daarin van de Tachtigjarige krijg en de naam werd, zoals reeds 
ter sprake kwam, cursief en met hoofdletters gedrukt. 

Genoeg hiervan. Het ging erom te laten zien dat de Tachtigjarige 
oorlog als naam op de scholen al aardig was ingeburgerd, toen de leraar 
Fruin zich van die naam ook in wetenschappelijke geschriften ging 
bedienen. Zijn keuze heeft op zijn minst ertoe bijgedragen dat de naam 
nu ook gangbaar werd in de algemeen intellectuele kringen, waar men 
zijn werken las. Bij de grote belangstelling voor geschiedkundige lectuur, 
die de tijd kenmerkte, is dat van betekenis geweest in het verdere 
canonisatieproces. 

Er waren intussen wel degelijk ook andere stromingen. In 1841 prentte 
Groen van Prinsterer zijn lezers in dat "de Tachtigjarige krijg" ook voor 
"de vrijheden des lands", maar vooral "voor de gewetensvrijheid der 
Evangeliebelijders" gevoerd werd 108 . In de eerste druk van zijn Hanàboek 
(1846) heet het: "Op het veertigjarig martelaarschap volgt de tachtigjarige 
krijg" maar in de derde druk van 1863 zijn de lidwoorden weggelaten 
en is het weer "tachtigjarige krijg" als bij de vaderen. Heeft Groen 
daarmee de neutrale, kleurloos geworden benaming willen vermijden 1 In 
zijn kring schuwde men de naam niet, naar wij za:gen. Straks vinden 
wij die ook nog bij de door hem hoog geprezen Van Otterloo 109 en ook 
voor Knuivers kan de naam niet zonder verve zijn geweest. 

Er waren anderen die evenzo een duidelijk standpunt wilden te kennen 
geven. Bakhuizen van den Brink begon in De Gids van 1846 met zijn 
Cart01UJ voor de geschiedenis van den Nederlandschen Vrijheidsoorlog. 
M. L. van Deventer noemde in 1856 zijn Het jaar 1666 "eene historische 
proeve uit den Nederlandschen vrijheidsoorlog", die hij dus al vóór 1568 
liet beginnen. Hofdijk, -die in 1857 van de Tachtigjarige oorlog had 
gesproken, ging in 1866 over naar de Vrijheidskrijg. Van Vloten koos 
Nederlands Opstand tegen Spanje in 1856 als titel van een boek, dat in 
1872 bij tweede druk Nederland tijdens den Volksopstand tegen Spanje 
zou heten, en Nuyens (1865) schreef zijn Geschiedenis der Nederlandsche 
beroerten. Elk van deze schrijvers had een boodschap tot versterking van 
volksgeest en nationaal besef, zoals Groen er een had, die met een vlakke 
naam niet voldoende gediend werd 110. Het is daartegenover wel een 

107 D. Langedijk, De geschiedenis van het protestants·christelijk onderwij8 (1953), 
blz. 59-61. 

108 G. Groen van Prinsterer, Kort overzigt van de geschiedenis des vaderland8 (1841), 
blz. 32. 

109 Over deze M. D . van Otterloo, zie Groen aan Kuyper, 7 juli 1869, noot 2 op 
blz. 38 van A. Goslinga, Briefwis8eling van mr. G. Groen van Prinsterer met dr. A. 
Kuyper (1937) . Ook D . Langedijk, a .w., die hem Groens schildknaap noemt. 

110 Het verschijnsel wordt besproken door C. Offringa, Johannes van Vloten: 
Aufklärung en Liberalisme, Bijdragen en mededelingen betr. de geschiedenis der 
Nederlanden, 83 (1969), vooral blz. 191 v. 
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aanwijzing van de geldigheid, die de neutrale naam had verkregen, dat 
Bakhuizen van den Brink in zijn bekende Overzigt van het N ederlandscke 
Rijks-Archief van 1854, waar het getuigen niet aan de orde was, neerschreef 
dat "aan terugbekoming van het ontvreemde (sc. archiefmateriaal), 
althans gedurende den 80-jarigen oorlog niet (kon) worden gedacht" 111. 

En in zijn Algemeene geschiedenis des Nederlandscken volks (1877 v.) kan 
Nuyens de Tachtigjarige oorlog als naam niet missen, al was het maar 
om (XII, 1878, blz. 1) nuchtere opmerkingen te kunnen stellen tegenover 
ontboezemingen over "de bloedstrijd der vaderen" bij opgewonden 
patriotten. Hij had de naam in een schoolboek van 1870 ook al gebruikt. 

De Bosch Kemper spreekt in zijn boek De staatkundige geschiedenis van 
Nederland tot 1830 (1868) over "de opstand" en slechts terloops en buiten 
dwingend verband wordt daar op blz. 53 "het begin van den Tachtigjarigen 
oorlog" genoemd, toen biddagen in een bepaalde geest werden ingericht. 
In Bosscha's Nederlands heldendaden te land blijft het in 1870 bij "Tafe
reelen uit den oorlog tegen Spanje", zoals de uitgave van 1834 al had be
vat. De Tachtigjarige oorlog, in de eerste druk nog niet zo genoemd, krijgt 
de nieuwe naam slechts in de voorrede op de tweede 112. Het is of het niet 
van harte gaat, of de schrijver de geijkte naam buiten schoolverband nog 
altijd misplaatst acht, maar men kan om goed begrip te vinden de meer en 
meer algemeen wordende naam niet recht ontberen, althans niet als men 
over vaderlandse geschiedenis schrijft 113. 

Bij de behandeling van algemene geschiedenis ligt het anders. Dit 
komt opvallend uit in de leerboeken van Lodewijk Mulder, die in zijn Hand
leiding tot de kennis der vaderlandse geschiedenis van 1858 de Tachtigjarige 
oorlog met name vermeldt maar in zijn Handleiding tot de kennis der 
algemeene geschiedenis van 1862 omschrijvingen gebruikt. Niet anders is 
het in de boekjes van J. C. Neuman, hoofd van de school der lutherse 
gemeente in Den Haag. In zijn Algemeene geschiedenis voor de scholen 
(1856) gebruikt hij omschrijvingen in de trant van een oorlog, "die tachtig 
jaar geduurd heeft". In zijn Nieuw schoolboek over de geschiedenis van ons 
vaderland (1853-55) 114 gebruikt hij die ook maar hij laat daar in het 
gefingeerde leergesprek tussen een vader en zijn kinderen een der zoontjes 
toch ook eraan herinneren dat het de vorige maal ging over "het sluiten 

111 Men merke op dat Bakhuizen van den Brink hier de naam eerder gebruikt dan 
Fruin, maar op een plaats, die aan het algemene publiek onbekend zal zijn gebleven. 

112 De Dertigjarige oorlog was al in de eerste druk genoemd, II (1838), blz. 3. 
113 Een uitzondering vormt D. C. Nijhoff met zijn Staatkundige geschiedenis 

van Nederland (1893), waar pas op de laatste bladzijde van het eerste deel, bij het 
sluiten van de vrede van Munster, de lange duur van de oorlog wordt in herinnering 
geroepen: "Heerlijk resultaat van onze tachtigjarige worsteling". 

114 Het boekje, in twee stukjes verschenen, is wat het eerste betreft in 1853 aan 
zijn vijfde duizendtal, van het tweede is in 1855 het vierde duizendtal beschikbaar. 
De naam van de schrijver staat niet op het titelblad vermeld, maar Neuman heeft 
wel de voorrede ondertekend. 
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van den Munsterschen vrede in het jaar 1648, die een einde maakte aan 
den tachtigjarigen oorlog met Spanje" . De woorden zouden aan Arend ont
leend kunnen zijn. 

Wat in vroegere jaren aan leerboeken van Nederlandse geschiedenis 
verschenen was, werd in verschillende gevallen herdrukt. Nieuwe uitgaven 
als van Degenhardt voor de volksscholen 115 en Van Otterloo voor uitge
breid onderwijs 116 bleven voortgaan in de gevestigde gewoonte en ge
bruikten de al welbekende naam. Degenhardt zegt het met zo veel woorden: 
met de strijd te Heiligerlee en te Jemmingen "rekent men den oorlog be
gonnen te zijn, die in onze geschiedenis onder den naam van Tachtigjarigen 
oorlog bekend is". Maar in schoolboeken over algemene geschiedenis vindt 
men dat veelal zo niet vermeld. Zoals bij Lodewijk Mulder en bij J . C. 
Neuman al opviel, is het bij menig schrijver. Bij A. W. de Klerck 117 , 

Theodoor Jorissen 118, E. J . Kiehl1l9, J. W. G. van Oordt 120 , allen schrij
vers van leerboeken voor algemene geschiedenis, vindt men de korte naam 
niet. In de Handleiding bij het onderwijs in de algemeene geschiedenis van 
W. Herbst, voor Nederland bewerkt door S. Wagenaar (1868) , werd van 
"de Nederlandsch-Spaansche oorlog" gesproken. Het is denkbaar dat de 
vele uit het Duits vertaalde boeken over algemene geschiedenis de ge
dachte hebben bevorderd dat men de Tachtigjarige oorlog alleen in enger 
Nederlands verband behoorde te schrijven. In den vreemde was die naam 
weinig bekend 121. 

Wij weten al dat Wijnne daarvan niet onder de indruk is gekomen en de 
Zeeuwse schoolopziener mr. C. J . Pické leerde de a.s. onderwijzers toch ook 
in zijn Schets der algemeene geschiedenis dat de strijd van de Nederlanders 
tegen Spanje in de jaren 1568-1648 "bekend (was) onder den naam van den 
Tachtigjarigen oorlog" 122. Het boek was bestemd "voornamelijk voor hen, 
die acten voor 't lagere onderwijs wenschen te bekomen". 

In die trant schreef ook F. Busch in zijn Algemeene geschiedenis, Leer
en leesboek voor scholen van meer uitgebreid lager onderwijs (1877). Hij 
vermeldt in dat boek in de jaartallenlijst bij 1568 "Begin van den Tachtig
jarigen oorlog in de Nederlanden. Willem van Oranje". Het was bestemd 

lt5 W . Degenhart, Vaderlandsche geschiedenis (1865). 
118 M. D . van Otterloo, Geschiedenis des Vaderlands (1861). De schrijver was een 

medewerker van Groen en wordt wel diens schildknaap genoemd. 
117 A. W. de Klerck, Algemeene geschiedenis, geschetst voor gymnasiën (1863). 
118 Theod. Jorissen, Overzicht der algemeene geschiedenis (1865). Hier wel "de 

tachtigjarige worstelstrijd" . 
119 E. J. Kiehl, Hoofdpunten bij de beoefening der algemeene geschiedenis (1866). 
120 J . W. G. van Oordt, Tijdrekenkundig overzicht der algemeene geschiedenis (1863) . 
121 Bij C. Wernicke, Leerboek der algemeene geschiedenis, naar het Hoogduitsch 

bewerkt door P. Best (1850), wordt de Tachtigjarige oorlog wel genoemd, in § 129, 
met de jaartallen 1568-1648. D .e .t . niet in J. Annegarn, Algemeene geschiedenis ten 
dienste der katholijke jeugd (1851), ook dit uit het Duits. 

122 Aldaar 11, blz. 36. Het deeltje over nieuwe en nieuwste geschiedeins kwam 
uit in 1871. Het boek werd in 1881 herdrukt en zal dus wel invloed hebben gehad. 
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voor rooms-katholieke scholen. In de Schets der algemeene geschiedenis ten 
gebruike bij het middelJJaar en gymnasiaal onderwijs (1868) had P. P. M. 
Alberdingk Thijm, leraar te Maastricht, de naam in het geheel niet ge
noemd, ook niet de 80 jaren. Het kan verband hebben gehouden met de 
toen bestaande neiging de Tachtigjarige oorlog voor de vaderlandse 
geschiedenis te reserveren maar ook met protesten uit de rooms-katho
lieke wereld tegen de geest, waarin juist in 1868 herdenkingsfeesten werden 
gevierd. Daarover straks meer. Hier behoeft alleen gezegd te worden dat de 
gezindheid een tiental jaren later, blijkens het boekje van Busch, veel 
verbeterd was. 

Het was niet mogelijk anders dan met steekproeven na te gaan hoe 
schoolboeken, naast wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke 
geschriften, tot het postvatten van de naam Tachtigjarige oorlog kunnen 
hebben bijgedragen. De grens van wat dienaangaande in redelijkheid ver
langd kan worden, lijkt met het geen hier voor en na daarover onderzocht is 
wel bereikt. Het aantal leer- en leesboeken en -boekjes voor scholen van 
verschillende typen en richtingen is legio geweest. De stichting van de 
hogere burgerscholen heeft de verscheidenheid nog doen toenemen, al 
zijn er ook boeken verschenen, die voor gebruik op gymnasia en h.b.s.- en 
beide bestemd waren. Het was moeilijk exemplaren van althans enkele 
soorten in handen te krijgen. Een indruk van het aantal herdrukken dat 
voor sommige ervan bereikt werd, zou slechts ten koste van veel monniken
werk verkregen kunnen worden en de slotsom zou toch geen andere zijn 
dan aan allen bekend is: op school leert de jeugd al vele jaren lang de 
Tachtigjarige oorlog kennen en of men daar op voortbouwt of niet, prak
tisch iedereen in Nederland weet er iets, hoe weinig soms ook, van en 
reageert op het noemen van de naam met iets van herkenning. 

Als wij daarvan uitgaan, moet echter ook gezegd worden dat er wederom 
enige tegendruk is gekomen. Hij is vooral van intellectuele oorsprong, en 
kent daarbij een rooms-katholieke drang. De Groot-Nederlandse gedachte 
heeft zich aangemeld, die Noord en Zuid te zamen beschouwd wil zien en in 
de traditie van de Tachtigjarige oorlog als vitium originis aanwijst de 
ongevoelige zelfvoldaanheid in de oude Republiek, versterkt door de 
eigendunk in het door de scheiding van 1839 gehavende Koninkrijk, 
waarachter in het eerst evenwel ook heel wat onzekerheid verscholen was 
geweest. 

Men kan van de nieuwe benadering al iets bespeuren in de jaren, waarin 
de gebeurtenissen van 1568 en 1572 na drie eeuwen in Nederland werden 
herdacht. Naast veel vaderlandse lyriek, die behoefte bleek te hebben aan 
ontboezemingen in gevoelvolle woorden, was vooral in 1868 de Tachtig
jarige oorlog de veel gebruikte naam voor de strijd, waarvan men het begin 
of althans de eerste overwinning wilde herdenken 123. Hij werd om een paar 

123 In 1872 wordt in de vele brochures, die rondom de Brielse herdenking ver· 
schenen, niet van de Tachtigjarige oorlog gesproken, voor zover ik heb kunnen 
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voorbeelden te noemen, gebezigd zowel in de preek in de Kloosterkerk 
te 's-Gravenhage van dr. R. Bennink Jansonius, die in druk verscheen on
der de titel De stem Gods tot een gered volk, als bv. door de Groningse 
professor H. E. Moltzer in zijn toespraak ter opening van de academische 
lessen 124. De commissie voor het gedenkteken te Heiligerlee bediende 
zich ook van die naam en de Amsterdamse subcommissie volgde het voor
beeld. Het was voor J. A. Alberdingk Thijm aanleiding tot een protest, 
waarin hij de Tachtigjarige oorlog tussen aanhalingstekens plaatste als 
om het begrip te ontkrachten 125. Hij had al eerder aanmerking gemaakt op 
"dichters en kort-begrip schrijvers onzer historie", die de oorlog ten on
rechte geheel tegen Spanje gekeerd achtten; hij was van 1598 tot minstens 
1609 immers tegen de Aartshertogen gevoerd, d.w.z. tegen Nederlandse 
vorsten 126. Een ander, die met vele onverantwoordelijke uitschieters toch 
ook de vinger op een zwakke plek legde, was pastoor J. W. Brouwers, 
die het "onder andere historische sprookjes" onjuist noemde bij Heiliger
lee van een begin van de Tachtigjarige oorlog te spreken 127. Het was 
Nuyens die boven de tegenstellingen uitsteeg, toen hij in zijn Vaderland-
8Che geschiedenis voor de jeugd van 1870 wel bereid bleek bij 1568 te spreken 
van "het begin van den Tachtigjarigen oorlog" maar er tevens in zijn voor
woord op wees dat "in eene geschiedenis der Nederlanden - - evenzeer 
gelet (moet) worden op de Zuidnederlandsche gewesten van Nederlandsche 
stam: bv. op Brabant, Limburg, Vlaanderen, als op de Noordneder
landsche, Holland, enz.". Hij had in dezen een voorganger gehad in G. 
Verzijl, die al in 1853 in zijn Nieuwe handleiding, boven genoemd, ook 
aan het Zuiden, "de katholieke Nederlanden 1648-1795", een hoofdstuk 

nagaan. Ook H. J. van Lununel gebruikt de naam niet in het voorwoord op zijn uit
ga.ve van zijn Nieuw Geuzen-liedboek maar herinnert aan "volharding in eenen tach
tigjarige strijd". In dezelfde trant In Memoriam. Tafereden uit Holland8 tachtig
jarigen 8trijd (1872-3), waaraan medewerkten J . J . van Oosterzee, L . A. Beijnen, 
Mevr. Bosboom-Toussaint, Jan ten Brink, Lodewijk Mulder, A. W. Bronsveld, 
Motley, R. Fruin en A. Pierson. Buiten de school was enig pathos nog wel gewenst. 
In 1868 had W. J. A. Jonckbloet in zijn Fee8trede gesproken van "dien tachtigjarigen 
strijd" en die "strijd van tachtig bange jaren", Beets in Een vaderlandBch lied op het 
veld bij Heiligerlee van "de strijd van tachtig jaren". Op het monument, dat in 1873 
onthuld werd, leest men van "de tachtigjarige worsteling". Maar N. W. Posthumus, 
leraar te Amsterdam, kwam toch in 1872 met De Tachtigjarige oorlog. Een volkBleeB
boek. 

124 H. E. Moltzer, Heiligerlee en de ultramontaanache ge8chiedbe8chouwing (1868). 
126 J. A. Alberdingk Thijm, Het derde eeuwfee8t der overwinning biJ' Heiligerlee 

(1868). Schaepman bleek minder kittelorig te zijn en aanvaardde de traditioneel 
geworden naam zonder bezwaar in zijn overzicht "De nationale feesten te Heiliger
lee. Hare litteratuur", Diet8che warande 1868, blz. 356-381, speciaal blz. 366. 

121 Aldus in "IsabelIa Clara Eugenia, Vorstin der Nederlanden" van 1858, later 
opgenomen in Thyms Werken, deel X, Verspreide verhalen I (1909). Het aange
haalde aldaar op blz. 143. 

127 J. W. Brouwers De Nederlanden en de gevierden te Heiligerlee, redevoering te 
Amsterdam op den 300 sten verjaardag van de Slag bij Heiligerlee. 
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gewijd had, "vermits de geschiedenis der Noord- en die der Zuidelijke ge
westen van Nederland bijna aanhoudend te zamenloopen, ineen werken en 
zich derhalve wederkeerig ophelderen . . ." Een eerste volgeling was 
P. H. Witkamp, die een Geschiedenis der zeventien Nederlanden schreef 
(1871-1880, 2 din. in 3 banden). 

In België, dat zo nauw bij de Nederlandse gebeurtenissen van de zes
tiende eeuw betrokken is geweest en er zoveel deel aan heeft gehad, ook 
in Vlaanderen en Brabant, waarvoor dat in het bijzonder geldt, heeft men 
altijd vele goede redenen gehad om niet van een Tachtigjarige oorlog te 
spreken. Wie tijdens het Verenigd Koninkrijk daarvan sprak, miskende 
dat, zo bv. ondanks alle goede bedoelingen N. G. van Kampen 128. Belgen 
als L. D. J. Dewez 129 en J. J. de Smet 130 en Frederic de Reiffenberg 131 

noemen dan de strijd van tachtig jaren uitdrukkelijk en uitsluitend als 
een noordelijke aangelegenheid 132. G. Bruining, die op het titelblad van 
zijn Geschiedenis der Nederlanden van de vroegste tijden tot op heden (2 dln, 
1825) vermeldt dat zijn verhaal "nopens het Zuiderdeel des rijks even 
volledig (is) als ten opzigte van het Noorderdeel" rept niet van tachtig 
jaren en ook D. Buddingh, die zijn Beknopte schetsen der Nederlandsche 
geschiedenis in het bijzonder aan de zuidelijke gewesten wijdt (1829), 
noemt geen Tachtigjarige oorlog, hetzij met of zonder hoofdletter. Wij 
begrijpen dat het heel wel meer geluk dan opzet geweest kan zijn, 
maar dan heeft toch in elk geval een goede genius de geesten geleid. 

128 Over schrijvers en boeken, die beneden genoemd worden in het verband dat 
hier aan de orde is, zie men nader Jean Stengers, "Quelques notes sur la genèse et la 
conception de notre histoire nationale" in Mélanges Georges Smets (1952), p. 595 s. en 
R. Reinsma, "Aardrijkskunde en geschiedenis als unificatiemiddelen tijdens de ver
eniging van België en Nederland" in Tijdschrift voor geschiedenis, 80 (1967), blz. 
158-176. 

129 L. D. J. Dewez, Histoire générale de la Belgique (18071, 18282),1807, V, p. 294, 
1828, VII, p. 20: "cette guerre terrible entre I'Espagne et la Hollande qui avait duré 
quatre-vingts ans". 

130 J. J. de Smet, Histoire de la Belgique (18282),11, p. 165: "e'est ainsi qu'après 
une guerre de quatre-vingts ans, interrompue seulement pas la trève de 1609, la 
nouvelle république - - - fit reconnaitre son indépendance - - -"; op p. 146: "La 
guerre si fameuse, sous Ie nom de Guerre de Trente ans, avoit éclaté en même tems 
entre l' Allemagne catholique et protestante". Op p. 222 wordt bij de vrede van Aken 
van 1748 gesproken van de Oostenrijkse successieoorlog met zijn "hostilité qui 
avait ensanglanté I'Europe depuis huit ans". Op p. 223: "Guerre de Sept ans" 
met verwijzing naar het geschrift van Frederik de Grote. Tweemaal dus duidelijk 
verschil tussen vermelding van de duur en het overnemen van een naam. 

131 F. de Reiffenberg, Résumé de l'histoire des Pays-Bas, 2 vol, Bruxelles z. j. 
(-1826),11, p. 5, 1648-1790: "Pendant une guerrede quatre-vingtsans larépublique 
des Provinces-Unies s'était endettée". 

132 Iets minder duidelijk is in dit opzicht Ph. Gigot, Abrégé de l'histoire de la 
Hollande (1820). Wel: "après quatre·vingts ans de guerre et d'agitation la Hollande 
força ses fiers tyrans à demander la paix", maar ook een weinig preciese en voor het 
Zuiden onjuiste opmerking als: "Le terme de ces guerres cruelIes, qui avaient désolé 
les Pays-Bas pendant quatre-vingts sns, approchait". 
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Men mag misschien ook het ontbreken van die naam in het eerder ge
noemde werk van Witsen Geysbeek en Engelberts Gerrits wel verklaren uit 
behoefte de voorstellingen in het Zuiden geen geweld aan te doen. Het 
wordt zelfs verleidelijk in die richting te denken als blijkt dat de tweede 
auteur in dezelfde veronderstelde geest reeds geschreven kan hebben in 
zijn Keur van gedenkwaardigen talereelen uit de Noord- en (let wel) Zuid
N ederlandsche geschiedenissen voor de vaderlandsche jeugd en scholen (4 stuk
jes, 1825) . Daar werd volstaan met het noomen van de 80 jaren, die sinds 
de onthoofding van Egmond en Hoome in 1648 verstreken waren. Het 
is wel zo dat nergens in deze boekjes ook maar iets ter sprake komt dat 
speciaal op het Zuiden betrekking heeft, maar als het de schrijver bv. 
slechts t e doen wa'3 geweest om het gemeenschappelijke in de geschiedenis 
van Noord en Zuid t c doen uitkomen, dan was het vermijden van een in en 
voor het Zuiden ongebruikelijke naam al zinvol te noemen. 

Misschien is deze verklaring wat ver gezocht en ligt het geval veel een
voudiger: de naam Tachtigjarige oorlog was in de jaren '20 ook in het 
Noorden nog niet goed ingeburgerd. Dat kan ook gezegd worden bij het 
volgende geval dat genoemd moet worden. In het Handboek der algerneene 
geschiedenis van G. Dom Seiffen wordt van de Tachtigjarige oorlog even
min gewag gemaakt 133. In het vijfde deel , eerste stuk, blz. 17, is sprake van 
"den langdurigen oorlog tegen Spanje" waaruit de Nederlanders zege
vierend te voorschijn kwamen. Het boek verscheen in 1833, dus toen de 
afscheiding van het Zuiden praktisch al verwezenlijkt was. De schrijver had 
echter al in 1825 opdracht van de regering van het Verenigd Koninkrijk 
ontvangen tot het schrijven van zijn handboek en dat kan invloed op zijn 
werk hebben behouden. Ook al is het hier weer mogelijk dat naast zijn 
afhankelijkheid van Heeren, waarop al eerder gewezen is , het nog onzekere 
Nederlandse spraakgebruik heeft meegewerkt of zelfs alles verklaren kan. 
De Dertigjarige en de Zevenjarige oorlogen vermeldt de schrijver wel, 
o.a. in titels van paragrafen. 

Afzonderlijke bespreking verdient in ons verband het Schoolboek over de 
geschiedenissen van ons vaderland (Zuidelijke provinciën), dat de Leeuwarder 
onderwijzer Pieter Burggraaf voor het Nut schreef. Het verscheen in 1826 
en is zoals de titel terecht vermeldt inderdaad een boek geweest over, 
niet voor het Zuiden. In de "Zamenspraken" van Vader Jeugdlief met 
zijn vier kinderen van acht tot dertien jaar blijkt dat de leergierigen het 
boek van Wester al kennen en dat hun onderwijzer Regthart daarbij nog 
een en ander heeft verteld ook. Nu begeren zij ook de geschiedenis van de 
zuidelijke provincies van het koninkrijk te leren kennen en daaraan is het 
boekje dan ook gewijd. De Tachtigjarige oorlog begint er niet bij 1568 
maar als Alva in het land gekomen is en de vele vluchtelingen over de 
grenzen "besloten alle pogingen aan te wenden, om het zuchtend vader
land te verlossen". Het verhaal van de oorlog wordt in de negende "Zamen-

133 Over ' 8 mans Handleiding zie boven, blz . 25. 



OORLOGSDUUR IN OORLOGSNAMEN 43 

spraak" op blz. 55 begonnen en loopt door tot aan het eind van de tiende, 
op blz. 65, de stad Antwerpen door Parma is ingenomen. "Bleven toen de 
zuidelijke van de noordelijke gewesten gescheiden 1" vraagt een der kin
deren. "Ja, Willem! gedurende meer dan tweehonderd jaren. Daar wij ons 
thans alleen tot de Zuidelijke Provinciën bepalen, zullen wij ons vervolgens 
ook niet meer met den Tachtigjarige oorlog bezig houden dan in zooverre 
dezelve eenige betrekking tot de gemelde gewesten heeft" . In de elfde 
samenspraak volgt dan eerst de geschiedenis "der nu afgescheiden ge
westen". 

Men kan zich verbazen over de vroege vertrouwdheid met de naam 
Tachtigjarige oorlog, waarvan de schrijver blijk geeft.. Het zou te ver gaan 
hier bezwaar te maken tegen het gebruik daarvan in een geschiedenis van 
het Zuiden, dat van die vertrouwdheid het gevolg is geweest. De kinderen, 
kan men zeggen, verwachtten die naam in het verhaal en juist in aan
sluiting daarbij kon begrip worden gewekt voor de scheiding van Noord en 
Zuid, die de nieuwe naam na de scheuring alleen voor de Republiek van 
toepassing doet zijn. 

Het is meer dan men vooreerst pleegt aan te treffen, want de Neder
landers hebben veelal moeite gehad met de bijzondere ontwikkelingen in 
het Zuiden, waardoor daar van geen Tachtigjarige oorlog of zelfs maar van 
tachtig jaren van strijd sprake kan zijn. In december 1826 werd in opdracht 
des konings een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerpen van een 
schets voor "de algemeene N ederlandsche geschiedenis" , waarin Noord en 
Zuid, onlangs verenigd, zich gelijkelijk zouden kunnen herkennen 134. 

H . J. Royaards, kerkhistoricus in Utrecht, en Jacobus Scheltema, vrucht
baar en verdienstelijk seribent van gesehiedkundige geschriften , namen 
onafhankelijk van elkaar 1581 aan als jaar waarin de scheiding van de 
gewesten tot stand kwam 135. Tot dat moment zou de "oude geschiedenis" 
der Nederlanden onder eenzelfde gezichtspunt kunnen worden behandeld. 
Maar de Tachtigjarige oorlog bleef bij Royaards onmisbaar en ook Sehelte
ma sprak van een vrede "na eenen oorlog van 80 jaren". Groen van Prins
terer, die ook een schets inzond, en eveneens de minder bekende mr. P. 

134 Zie H. T. Colenbrander, "De jeugd van Thorbecke" in Historie en leven, 1I, 
vooral blz. 148 v . Thorbecke had ook zijn " Ontwerp tot eene nieuwe bewerking der 
landsgeschiedenis" ingezonden maar werd niet bekroond. Eerst in 1902 is op grond 
van zijn aanbeveling tot het bevorderen van bronnenpublicaties en het afzien van 
officiële geschiedschrijving het bureau voor's Rijks geschiedkundige publicatiën tot 
stand gekomen. Th's ontwerp bij P . F. Hubrecht, De onderwijswetten in Nederland 
en hare uitvoering, E . II (1882), blz. 39- 61 en in K. H. Boersma, Johan Rudolf 
Thorbecke (1949), blz. 437- 57. De t ekst van de prijsvraag naar Nederl. Staatscourant 
van 4 januari 1827 O.a. bij Hubrecht, a.w., blz. 60, en Het Thorbecke.archief, uitge. 
geven door dr. J. Brandt·Van der Veen, lIl, 1825- 1830 (1967), blz. 136, n. 2. 

135 H. J. Royaards, Bijdragen tot de bewerking van de geschiedenis der Nederlanden 
(1830), blz. 68; Jac. Scheltema, Verhandeling over het bewerken van de geschiedenis 
der Nederlanden (1829), blz. 24. 
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Simons, namen 1579, de Unies van Atrecht en Utrecht, als keerpunt 136. 

Zij spraken niet van een oorlog van 80 jaar maar namen wel 1648 als grens 
van een tijdvak, alsof voor het Zuiden de vrede van Munster een nieuwe 
verhouding had gebracht tot de souverein of het eind van de oorlog had 
betekend. 

In het Zuiden zijn de troebelen al vóór 1568 begonnen en aan de vrede 
van 1648 had het geen deel. Sinds 1585, wat de Waalse gewesten betreft al 
sinds 1579, ging het eigen wegen, waarbij nog valt aan te tekenen dat een 
latere periode van verzet tegen Spaanse heerschappij er in 1635 omsloeg in 
een strijd, waarin het wettig regiem door de bevolking juist gesteund werd, 
tegen de erfvijand Frankrijk en tegen de Republiek van de noordelijke 
gewesten. Een tijdperk van 80 jaren kan daarbij niet worden afgebakend. 
Er is dan ook geen sprake van bij vroege schrijvers als Juste 137 , Moke 138 , 

Conscience 139, in wier tijd door de noorderburen nog wel nauwelijks van de 

186 G. Groen van Prinsterer, Proeve over de zamenstelling eener algemeene Neder· 
landsche geschiedenis (1830), blz. 83 en 112; P . Simons, "Plan voor de bewerking der 
algemeene Nederlandsche geschiedenis" (Historische verhandelingen (1830) , blz. 1- 28) . 
Hubrecht, die in a.w., blz. 32, meer namen van inzenders op de prijsvraag vermeldt 
dan anderen, noemt deze laatste niet. De man heeft later Johan de Wiu en zijn tijd 
geschreven, een werk in drie delen (1832-42), waarvan de delen 1 en 2 in 1836 door 
Thorbecke zijn besproken en gekraakt. Zie J. R. Thorbecke, Historische schetsen 
(1860), blz. 1-18. Hubrecht noemt wel N. G. van Kampen en G. Bruining, boven ter 
sprake gebracht. Zij werden evenmin bekroond als Simons of bv. Gachard. De vijf 
hoogst gewaarde mededingers waren in volgorde van voortreffelijkheid volgens de 
jury Scheltema, Hugo Beijerman, Royaards, Groen en J. C. de Jonge. Zie Neder· 
landsche Staatscourant van 12 maart 1830. Scheltema gaf zijn antwoord zelf in druk, 
Beijerman, Royaards en Groen maakten gebruik van het aanbod dat de regering 
daarvoor zou zorgen, Er werden geen Zuidnederlandse inzendingen daarvoor in aan· 
merking gebracht ofschoon de jury gemengd was geweest en er ook heel wat ideeën 
uit het Zuiden waren losgekomen . F. Vercauteren vond in Brussel een bundel met 
17 antwoorden op de prijsvraag en dat van Thorbecke is daar niet bij. Dat berust in 
Den Haag. In Brussel heeft men bij de boedelscheiding alleen verworven wat af· 
komstig was van personen, die na 1830 de Belgische nationaliteit hebben gehad. 
Vercauteren, Cent ans d'histoire nationale en Belgique, (1959), p. 20 v., noemt zeven 
voorstellers uit die groep. Drie waren historisch onderlegd: H. G. Moke, L . P. Ga· 
chard en F. de Reiffenberg. Laatstgenoemde beval uitgave van bronnen aan en 
daarop is van hogerhand ingegaan, al in 1827 en later door de Belgische regering in 
1834, toen de Commission royale d'histoire werd ingesteld. Echter niet zijn plan 
maar dat van Ga.chard, die vooral de archieven wilde laten onderzoeken, is in 1936 
uitgegeven, toen van het Bulletin van die Commission royale d'histoire het hon· 
derdste deel verscheen. Zie J. Cuvelier, "Nouveaux documents concernant les ori· 
gines de la Commission royale d'histoire" in Bulletin delaC.r.d'h., C (1936), p. 103-111, 
en de juiste waardering voor de R eiffenberg door J ean Stengers, "Quelques notes sur la 
genèse et la conception de notre histoire nationale", Mélanges Georges Smets (1952), 
p. 599, n. 1. 

187 Th. Juste , Histoire de Belgique (1840). In Précis de l'histoire moderne van 
dezelfde schrijver (1849) wordt bij de vrede van Munster wel gewaagd van "la 
révolution des Pays· Bas " , die eindigde "après une lutte de quatre.vingts ans" . 

188 H. G. Moke, Histoire de la Belgique (1839 1 ). 

139 H. Conscience, Geschiedenis van België (1845) . 
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Tachtigjarige oorlog maar toch wel van 80 jaren werd gesproken. De 
weinig gelezen pastoor J. H. Janssens, gewezen seminarieprofessor uit het 
Luikse, die de scheiding van 1830 betreurde, wees in het voorwoord op zijn 
Histoire des Pays-Bas (3 vol. 1840) op het wonderbaarlijke dat "Sept 
provinces des Pays-Bas, alors les moins fertiles", een verbeten oorlog van 
"environ quatre-vingts ans" met succes hebben gevoerd tegen de machtig
ste vorst van Europa (I, p. XLIV). J. MoelIer te Leuven vatte "les guerres 
de religion" onder één hoofd samen en gaf de strijd in de Nederlanden 
daarbij geen naam 140. H. J. Namêche sprak in zijn Oours d'histoire natio
nale bij het begin van de opstand van "cette grande révolution" (vol. 
XIII van 1884, p. 2) 141. In deel XXII van 1888, p. 423, wordt van 
de vrede van Munster gezegd dat hij een einde maakte "à une guerre de 
quatre-vingts ans", hetgeen dan op het Noorden slaat en geen naam 
bedoelt te geven, zoals " la Guerre de Trente ans" op p. 425 wel krijgt. 
Gérard gebruikte in 1875 de naam niet noch vermeldde hij de duur van de 
oorlog die het Noorden voerde 142. In Pirenne's grote werk, waar trouwens 
de verbroken samenhang van Noord en Zuid niet bijzonder betreurd 
wordt, is van de of een tachtigjarige oorlog geen sprake. In de Grande 
encycwpédie de la Belgique et du Oongo (1938) wordt de vrede van Munster, 
waarmee "se terminait, après quatre-vingts ans, l'apre lutte entreprise par 
Guillaume d'Orange contre Philippe II" , voor België door Joseph Le
fèvre wel terecht "un acte désastreux" genoemd. Daarentegen doet het 
vreemd aan dat in de Algemeene geschiedenis der Nederlanden, waar anders 
dan in de eerder genoemde werken de verbondenheid van Noord en Zuid 
voorop staat, aan de delen V en VI "De Tachtigjarige oorlog" als onder
titel is meegegeven. Romein had in 1934 in De lage landen bij de zee die 
naam juist vermeden. De Geschiedenis van Vlaanderen onder redactie van 
Rob. van Roosbroeck, die kort voor en in de eerste jaren van de Tweede 
Wereldoorlog aan ons tijdvak toekwam, heeft er begrijpelijkerwijs geen 
behoefte aan gehad. Evenmin Eugène de Bock in De Nederlanden (1949) 
en ook niet G. J. Renier, die zich wel een halve Belg noemde. In zijn boek 
De Noord-Nederlandse natie van 1948 vermijdt hij te spreken van de Tach
tigjarige oorlog. 

140 J. Moeller, Oours élémentaire d'histoire universelle III (1859). Een groter werk 
van dezelfde schrijver werd in het Nederlands vertaald en verscheen toen in 5 delen 
onder de titel Volledig leerboek der algemeene geschiedenis ten gebruike van de inrig
tingen van onderwijs en opvoeding. Indeel V van 1856 wordt over "Godsdienstoorlogen 
tot den vrede van Westfalen" in dezelfde geest geschreven als in de Oours élémentaire. 
Wat in de Nederlanden gestreden is, wordt ook tot godsdienstoorlog verklaard. Op blz. 
212 wordt gezegd dat Holland na het bestand deel nam aan de Dertigjarige oorlog. 

141 Prof. R . de Schrijver te Leuven was zo vriendelijk de vindplaatsen vast te 
stellen van Namêche's vermeldingen van opstand en vrede, die moeilijk zijn op te 
sporen als men is aangewezen op raadpleging van telkens op goed geluk aange
vraagde delen van het omvangrijke werk in een leeszaal. 

142 P. A. F. Gérard, Notice sur les relations politiques de la Belgique avec la Hol
lande, depuis la séparation des deux pays du XVle mcle jusqu'en ]830 (1875). 
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Terwijl Blok 143 en na hem De Pater 144, Westendorp Boerma 145 en 
anderen de Noordnederlandse traditie trouw blijven, geven Gey1146, Enno 
van Gelder 147, Van Schelven 148, Rogier 149 een ander beeld, elk naar eigen 
aard en voorkeur. De Tachtigjarige oorlog wordt door hen niet of nauwelijks 
als zodanig vermeld. De nadruk valt weer meer op opstand en vrij
heidsstrijd 150 en ook op miskenning en mislukking van mogelijkheden. 
Maar verloren gaat de neutrale naam niet en nog altijd kan in Nederland de 
Tachtigjarige oorlog associaties wekken van allerlei aard, die het hart 
verwarmen kunnen naar gelang men van bepaalde voorstellingen van 
nationaal leven vervuld is. Het was een uitkomst dat in de Duitse bezet
tingstijd een boek onder die neutrale titel verschijnen kon en de geesten kon 
sterken zonder dat het oog van de bezetter dadelijk getroffen werd door 
oproerige woorden. De Nederlandse lezer kon er het zijne bij denken en 
deed dat ook 151 . 

Een naam zo nauw verbonden aan Noordnederlandse traditie kan in het 
buitenland weinig weerklank hebben gevonden. Hij is er niet onbekend 
gebleven maar is en wordt er weinig gebruikt, veel minder dan men er van 
de Dertigjarige oorlog spreekt. Het kwam boven al uit dat van de Neder
landse strijd voor onafhankelijkheid de beginjaren door buitenlanders als 
opstand of godsdienstoorlog worden behandeld, los van de latere ontwik
keling tot machtsstrijd in algemeen Europees verband, De tweede helft 
wordt weinig afzonderlijk beschouwd, eer als onderdeel van het grote con
flict, waarin allen zich mengden en dat als Dertigjarige oorlog bekend staat. 

Er is eerder een tijd geweest, nog tot een eind in de 19de eeuw, waarin 
een boek over algemene geschiedenis na de oudheid niet veel anders was 
dan een samengevoegde reeks vaderlandse historiën, al dan niet in moten 

143 P. J. Blok, Geschiedenis van het Nederland8che volk, div. drukken sinds 1892, 
waar van de tweede druk af deel II gewijd is aan "Het tijdperk van den Tachtig
jarigen oorlog" . 

144 J. C. H . de Pater in de delen 3 en 4 van Geschiedenis van Nederland (1936) 
met als ondertitel, "De Tachtigjarige oorlog" . 

145 J. J. Westendorp Boerma, Twintig eeuwen (1939). 
146 Men denke aan Geyls bundels De Groot-Nederland8che gedachte (1925, 1930). 
147 Zie H. A . Enno van Gelder, Van beelden8torm tot Pacificatie (1964), blz. 138, 

met nieuw voorwoord voor het opstel "De Nederlandse adel en de opstand tegen 
Spanje" van 1928. In zijn Histoire de8 Pay8-Ba8 du XVI" Bièle à no8 jour8 (1936) 
tussen haakjes ,,1568, date ou commence la Guerre des quatre-vingts a08" . 

148 Zie de discussie tussen De Pater en Van Schelven en Geyl, Nederland8che 
hi8toriebladen, III (1940), blz. 115- 134. 

149 L. J. Rogier, Eenheid en 8cheiding, deel II van Geschiedeni8 der Nederlanden 
onder red. van L. G. J. Verberne (1952). 

150 Dit buiten groot-Nederlands verband ook bij N. Japikse, De geschiedenis van 
het hui8 Oranje-Na88au, I (1937), waar van blz. 74 tot blz. 229 de Oranjes worden 
behandeld, zoals zij leiding gaven aan en deelden "in den Nederlandschen vrijheids
strijd". In zijn Handboek blijft Japikse bij de geijkte naam. 

151 De Tachtigjarige oorlog door J . Romein, B. W. Schaper, A. C. J. de Vrankrijker, 
R. E. J . Weber en J. W. Wijn (1941) . De naam van J . Presser was met opzet weg
gelaten om geen erg te wekken sinds Joden in de ban waren. 
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gehakt, maar toen was de naam Tachtigjarige oorlog ook in Nederland 
zelf nog niet ingeburgerd en zeker voor de vreemdeling niet gangbaar. 
En trouwens, als in de verschillende nationale geschiedenissen tijdperken 
worden onderscheiden, die telkens met die van andere landen weer in 
grote tijdvakken worden ondergebracht, dan komt de Tachtigjarige oorlog 
als eenheid van beschouwing toch ook niet aan de orde. 

Toch leveren zulke algemene geschiedenissen nog wel eens iets op dat van 
onze gading is en verder zijn er geschriften die alleen aan Nederland en 
zijn geschiedenis gewijd zijn of daarvan iets in herinnering roepen. In het 
volgende komen voorbeelden van de verschillende soorten door elkaar 
ter sprake. 

WilIiam Temple spreckt in zijn Observal'ians upan the United Provinces 
van "about Threescore years of War" , ruim 30 vóór 1609 en een kleine 30 
na het Bestand. Hij rekent de Republiek te beginnen met de Unie van 
Utrecht en zegt dan ook dat zij in de tijd waarin hij schrijft 93 jaar be
staat 152. Aan het eind van de 18de eeuw herinnert WilIiam RusselI in 
zijn goed geschreven en door vele decennia heen herdrukt werk, The 
history al modern Europe, aan "the term of fourscore years" , waarin Spanje 
met nooit geëvenaarde koppigheid de vrijheid aan de Nederlanden be
twist had 152a. Nog weer anders vindt men het in een dagboekaantekening 
van Lord Byron uit 182l. Hij volgt in Italië met spanning de revolutie
pogingen in de verschillende staten en vreest dat zij tot mislukken gedoemd 
zijn. Met name in Napels mist hij "the pluck of the Dutch of old", die 
zoveel wist te bereiken: "the Dutch did more than these fellows have to do, 
in the Seventy Years' War" 153. 

Dat laatste moet zo zijn neergeschreven uit herinnering aan eerdere 
lectuur. Waar heeft Lord Byron dat vroeger zo gevonden en heeft hij zelf 
uit de vermeende tijdsduur een naam gemaakt of is hij die naam bij zijn 
zegsman al tegengekomen 1 

Er is een spoor dat misschien tot een antwoord zou kunnen leiden. In 
Westerbaens bewerking van de Allgemeine Weltgeschichte IUr Kinder van 
J. M. Schröckh hebben wij de 70 jaren ook al gevonden. Zij werden van 
1579 af gerekend en, anders dan Temple deed, werden daar de jaren van 
het Bestand meegeteld. Welnu, Schröekh heeft deel XI van de Allgemeine 
Weltgeschichte von der Schöplung an bis aul gegenwartige Zeit aan de Ver
enigde Nederlanden gewijd (1773) en heel die Allgemeine Weltgeschichte is 
een vertaling en verdere bewerking van A general history ol the world, 
Irom the creation to the present time, een werk in 12 delen, dat tussen 1764 en 
1767 onder redactie van William Guthrie en J ohn Gray in Londen verschenen 

152 Sir William TempIe, Observations etc., ed. G. W. Clark (1932), p. 36, 48, 52. 
152& William Russen, The history of modern Europe, J, p. 524 van de druk van 1829. 

De eerste druk verscheen in 1779. 
153 Thomas Moore, Letters and journals of Lord Byron witlt notices of hiB Ufe, 

2vol, Paris 1833, 1I, p. 251. De plaats werd ontdekt door mej . J. de Graaff, hist. 
cand. te Groningen. Het lectuurlijst je ib., 1, p. 77. 
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is. Heeft Lord Byron zijn "Seventy Y ears' War" daar wellicht gevonden 1 
In zijn boek van 1773 vermeldt Schröckh de 70 jaren niet maar hij heeft 

daar zijn Engelse voorbeeld zo vrijmoedig behandeld dat, naar zijn zeggen, 
in feite een nieuw werk is ontstaan. Het zou denkbaar zijn dat hij van de 
Engelse schrijver toch wel de vermelde tijdsduur heeft vastgehouden en 
die later in onbewuste afhankelijkheid heeft te pas gebracht, toen hij op
nieuw dezelfde gebeurtenissen beschreef. 

Zo had het kunnen zijn maar zo is het toch niet geweest. In deel XI van 
A general history ol the world, dat aan de "History of the United Provinces" 
is gewijd, wordt met geen woord op de duur van de Nederlandse vrijheids
oorlog gedoeld. Schröckh heeft de 70 jaren dus niet aan dit vermeende 
Engelse voorbeeld ontleend en de vraag hoe Lord Byron tot "the Seventy 
Years War" is gekomen, blijft onbeantwoord. Hij heeft eens een lijstje 
gemaakt van boeken, die hij gelezen had vóór hij naar Cambridge ter 
studie ging, maar dat brengt ons niets verder. Zou zijn Zeventigjarige 
oorlog misschien slechts een heel gewone vergissing zijn, gevolg van ver
wrongen herinnering aan wat hij later eens bv. bij RusselI gelezen heeft 1 

Als het geheel van de Nederlandse geschiedenis afzonderlijk wordt in 
ogenschouw genomen, bv. al vroeg in de 19de eeuw door Heinrich Leo 
in zijn Zwöll Bücher niederländischer Geschichte (1832-5), is de naam 
Tachtigjarige oorlog in Nederland zelf nog niet recht in zwang. Leo 
gebruikt de naam niet hoewel hij die al was tegengekomen in Van Kampens 
Geschichte der Niederlande (1831), waarnaar hij geregeld verwijst 153B. Het 
boek van de opstandige Otto von Corvin, Der N iederländische Freiheits
krieg, is al wat jonger, het is van 1842 en kreeg in Nederlandse vertaling de 
titel De Tachtigjarige oorlog der Nederlanders tegen de Spaansche over
heersching. Het werk dat in de Nederlandse uitgave zes delen vult, heeft er 
vijf nodig om het Bestand te bereiken en doet het overige af in het laatste 
deel, dat ook nog verreweg het dunste is. Over de duur van de 80 jaar wordt 
met geen woord gerept ofschoon wel wordt verteld dat de vrede werd 
afgekondigd op dezelfde kalenderdag als waarop in 1568 Egmond en Hoor
ne werden onthoofd. 

Treitschke, die in 1869 zijn studie schreef over "Die Republik der 
Vereinigten Niederlande", nadat hij een jaar tevoren een reis door het land 
had gemaakt, kent de naam wel en gebruikt die ook een enkele maal. 
Schrijvend over de gebeurtenissen van 1672 merkt hij op: "so gräszlich 
geht an dem Heldenvolke des Achtzigjährigen Krieges der Fluch des 
Mammons im Erfüllung" 154. K. Th. Wenzelburger spreekt in zijn Ge
schichte der Niederlande, II (1886) van "Anfang des Befreiungskrieges" , 
die hij kort voor 1572 stelt. Hij besluit op blz. 982 toch met bij de vrede van 
Munster aan te tekenen: "Der Achtzigjährige Krieg, begonnen mit dem 

153& D.i. de Duitse vertaling van de bovengenoemde Verkorte geschiedenis der 
Nederlanden. 

154 H. von Treitschke, Historische und politische Aufsätze, 11 (18865 ), S. 405-544. 
Het aangehaalde op S. 526. 
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Einfall Ludwigs von Nassau in Groningen 1568, war nunmehr geendet"_ 
Maar deze schrijver woonde dan ook al sinds 1873 in Nederland, waar hij 
van 1879 tot 1885 o.a. leraar voor Duits was aan de Amsterdamse handels
school en daarna correspondent van de Kölnische Zeitung. Hij kan dus 
licht nolens volens iets van de Nederlandse traditie hebben overgenomen. 

MotIey geeft in het voorwoord van 1860 op de History of the United 
Netherlands from the death of W illiam the Silence to the Twelve Years Truce 
het voornemen te kennen het verhaal voort te zetten tot het moment waar
op "the Thirty Years' War and the Eighty Years' War ofthe Netherlands 
were brought to a close by the Peace of Westphalia". Maar bv. Lavisse en 
Rambaud noemen in hun Histoire générale (1893-1900) geen tachtigjarige 
oorlog, terwijl "Allemagne et la Guerre de Trente ans" als titel van een 
hoofdstuk wordt genomen. Ongeveer hetzelfde kan gezegd worden van het 
tot voor kort zo veel gebruikte handboek van H. A. L. Fisher, A history 
of Europe, en ook G. N. Clark met al zijn intieme kennis van Nederlandse 
geschiedenis gebruikt de naam niet. In Spanje is het "la guerra (of guerras) 
de los Paises Bajos" of ook wel "de Flandes" . Als de hertog van Baena in 
The Dutch puzzle (1967) "the Eighty Years' War" noemt, moet deze Spaan
se ambassadeur die benaming in Den Haag hebben leren kennen. 

Overigens, het is niet nodig de nieuwste buitenlandse werken over de 
16de en de 17de eeuw op het gebruik van de naam te onderzoeken. De 
moderne behandeling van algemene geschiedenis heeft weinig behoefte 
aan de samenvattende namen, die indertijd wel ter verlossing uit het 
oude schema van regeringsperioden gekozen werden. Geestelijke ver
nieuwingen, economische tendenties, sociale stromingen vragen de aan
dacht en doen heengrijpen over de grenzen van landen en volken en boven 
eenheden als vast omschreven oorlogen en revoluties 15430. 

Zo is en blijft de Tachtigjarige oorlog een naam van beperkte reikwijdte 
en naar wij eerder zagen, daarbinnen zelfs in bepaalde kring nog weer van 
wankel gezag. Maar hij staat nog steeds stevig geplant in het besef van het 
Nederlandse volk en hij vindt ook steun in veler ervaring dat de waarden 
die erdoor bewust kunnen worden gemaakt, houvast geven in tijden van 
beproeving. Zo kan hij een opwekking geven. Van geen van de andere hier 
tot dusver behandelde namen kan dat alles gezegd worden en ook voor 
hetgeen nog volgt, geldt dat niet. 

154a Iets anders is het als men de aandacht bewust richt op het verloop van een 
bepaalde oorlog, bv. om te onderzoeken welke factoren de afloop hebben bepaald, 
Dat deed onlangs G. Parker voor "the Eighty Years' War" plus het voorspel. Zijn 
bevinding is dat de Nederlandse opstand slagen kon doordat zelden de volle Spaanse 
macht zich daar tegenover stelde. Als Spanje zich wel kon doen gelden, ging het in de 
Nederlanden slecht. Parker bestrijdt Pierre Chaunu, die hetzelfde vraagstuk a.an
sneed in Revue du Nord, XLII (1960) en daarbij volgens P. te veel waarde toekende 
aan een bepaald economisch-historisch gezichtspunt. Chaunu sprak naar Spaans 
voorbeeld van "la guerre de Flandre", hetgeen Parker vertaalt met "the Eighty 
Years' War". Aldus Geoffrey Parker, "Spain, her ennemies and the revolt of the 
Netherlands", Past and Present, nov. 1970, p. 72-95. 



DE HONDERDJARIGE OORLOG 

Wat men de Honderdjarige oorlog is gaan noemen is een reeks van 
botsingen geweest tussen de koningen van Frankrijk en van Engeland om 
het bezit van de Franse kroon, die zich met tussenpozen heeft voortgezet 
van 1337 tot 1453, wel met tussentijdse vredesovereenkomsten maar zonder 
dat er een vrede is tot stand gebracht ter afsluiting. Volgens sommigen 
moet men die strijd al laten beginnen in 1294 en heeft hij zijn einde ge
vonden in een verdrag van 1475. Men kan de Frans-Engelse tegenstellingen 
ook al eerder in botsingen zien uitbreken als gelet wordt op de benauwenis, 
waarin de Engelsman als grote Franse leenman zijn leenheer bracht lang 
v66r er nog sprake was van strijd om de kroon. En als bedacht wordt hoe 
hardnekkig de Frans-Engelse tegenstelling ook in latere eeuwen is geweest, 
dan kan, alweer niet zonder enige willekeur, met Georges Bordonove zelfs 
gesproken worden van La Guerre de Six Cents ans (1971), die pas met de 
Entente Cordiale van 1904 een einde nam of, wil men, van 1217 tot 1815 
doorliep. Voor wat de Honderdjarige oorlog is komen te heten, is er in 
elk geval een keuze open tussen een duur van 116 en een van 181 jaar 155. 

Anders dan in andere gevallen van oorlogsduur in oorlogsnamen, moet het 
gekozen getal dus niet als eigenlijk worden beschouwd. De jaren zijn niet 
geteld maar op zijn best geschat. 

De notie dat al dat krijgsrumoer in samenhang gezien moet worden, was 
in de tijd van het conflict om de kroon al aanwezig in de 15de eeuw, toen de 
strijd dus nog niet beslist was. In 1436 gaf Hugues de Lannoy aan Philips 
de Goede van Bourgondië een overzicht van de situatie, die verband hield 
met de tijd "que les guerres se meurent entre Ie roy de France et Ie roi 
Edewart d'Angleterre pour la couronne de France". Hij ging daarbij terug 
tot de eerste helft van de 14de eeuw. De behoefte een eeuw te nemen als 
uitdrukking van schijnbare eindeloosheid is in de 16de eeuw al merkbaar. 
Meyerus spreekt in zijn Commentarii sive annales rerum Flandricarum van 
1561 al van de Engelse oorlog, die met tussenpozen meer dan honderd 
jaren duurde 156 . 

Het besef van samenhang met tussenpozen is echter niet ongestoord 
bewaard gebleven. Wel bij de Mézeray, die in zijn Histoire de France van 
1643 een oorlog van 160 jaar noemt (1337-1498). De Franse Jezuiet 
Petavius echter berekent in zijn veel gebruikt Rationarium temporum van 

155 Voor dit en het volgende: Philippe Contamine, La Gue"e de Gent anB (1968), 
p. 5 en p. 110. 

156 Contamine, a.w., p . 10. De woorden van Hugues de Lannoy zijn te vinden bij 
B. de Lannoy, Hugues de Lannoy, Je bon seigneur de Santes (1957), p. 145s., naar de 
tekst van een memorie, uitgegeven door Kervyn de Lettenhove, BulletinB de l'Aca
démie royale de Belgique, 2me série (1862), p. 224-235. Meyerus, a.w., folio 136ro: 
Bellum Anglicum - - - quod per intervalla centesimum excessit annUffi. 
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1633-34 dat de oorlog 48 jaar heeft geduurd en neemt daarbij 1415 en 
en 1453 als begin-, resp. eindpunt. Dat stond ook nog te lezen in de druk, 
die in 1745 te Leiden verscheen. Als de Groninger professor Leonard 
Offerhaus het boek van Petavius gaat bewerken voor zijn eigen Compen
dium (1751 1), neemt hij deze voorstelling van zaken niet over 157. Het 
register op dat nieuwe overzicht kan evenwel de indruk wekken dat 
"Bellum inter Anglos et Gallos de regno Galliae gestum" in 1360 tot een ein
de kwam. Het was dus nog niet algemeen gangbaar de lijnen door te trek
ken zoals dat later gebruikelijk is geworden en gebleven 158. Er is soms ook 
onzekerheid bij of althans op naam van één en dezelfde auteur: de Rapin 
Thoyras schreef in 1727 in de tweede druk van zijn Histoire d'Angleterre 
(en misschien ook al in de eerste) bij het jaar 1453 dat de Engelsen van hun 
vele veroveringen "depuis Edouard lIl" niets overhielden dan Calais en 
Guernsey. In de Abrégé de l'histoire de l'Angleterre van 1730, door een 
zekere Falaiseau uit het grote werk afgeleid, worden dit bezittingen ge
noemd, "qui ne valoient pas la peine d'y continuer une guerre, qui avoit 
déja duré trente-huit ans" . De oorlog zou dus pas in 1415 begonnen zijn. 

De 18de eeuw kreeg echter toch ook wel het gehele verhaal en wel in de 
Nouvel abrégé chronologique de l' histoire de France van Charles-Jean
Francois Hénault, die in 1744 in eerste druk verscheen en het in her
drukken, voortzettingen en bewerkingen tot 1855 heeft uitgehouden, 
"Ie plus utile des livres, écrit par Ie plus aimable des hommes" naar het 
oordeel van Voltaire 159. De schrijver, een rijk epicurist van cultuur en 
smaak, is president geweest van de eerste kamer van het Parlement van 
Parijs, later vertrouweling van de ongelukkige Maria Lescinska, de de
vote gemalin van Lodewijk XV. Zijn Abrégé is door Voltaire aan madame de 
Pompadour in handen gegeven maar heeft bv. ook tot leerboek gestrekt 
aan de tweede dauphine, Maria Josepha van Saksen, die met haar man de 
kant van de moeder hield. d'Alembert heeft het boek in de Academie 
française geprezen wegens vorm en inhoud. Frederik de Grote heeft de 
schrijver in de Berlijnse Akademie laten opnemen. Tijdens de Franse 
revolutie werd het boek nog van voldoende invloed en betekenis geacht om 
te worden aangevochten. Napoleon heeft in 1808 van staatswege een ver
volg gelast om door de tegenstelling tussen zijn eigen regime en wat onder 

157 Over Offerhaus·Petavius zie A. Th. van Deursen, Leonard Offerhaus, pro· 
fe880r historiarum Groninganus (1699-1779) (1957), Hoofdstuk IV. 

158 Merkwaardigerwijs vindt men bij A. W. de Klerck, Algemeene geschiedenis, 
ge8chet8t voor gymna8iën (1863), blz. 279 ook .. de Engelsch-Fransche successie-oorlog" 
vermeld, die van 1328 tot 1360 duurde. Samenhang daarvan met de latere fasen van 
de strijd blijkt niet. 

159 Over het boek van Hénault zie men behalve 's mans Mémoire8, die in 1911 
opnieuw werden uitgegeven door Fr. Rousseau, G. P. Gooch, Loui8 XV (1956). 
De kritiek tijdens de Franse revolutie bij: (Fr. Marlin), Petite hi8toire de France ou 
recueil polémique d'un grand hi8torien (1792). Napoleons belangstelling voor de 
Abrégé wordt besproken en gedocumenteerd door Sainte-Beuve, Portrait8 littéraire8, 
Il, p. 268 s. 
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de laatste Lodewijken was voorgevallen de geesten te winnen. Het boek 
was al sinds 1802 in de schoolbibliotheken der lycea opgenomen. Als de 
Restauratie in 1814 een aanvang neemt, wordt Hénault's boek voorlopig 
voorgeschreven voor de middelbare scholen 160. 

In deze Abrégé nu leest men bij de jaren 1336-39: "Commencement de 
cette guerre, qui dure à diverses reprises plus de cent ans" . Aldus de derde 
druk van 1749. In die van 1789 wordt het iets duidelijker gezegd: "Com
mencement de la guerre avec l' Angleterre, qui dure (etc.)" . Het einde wordt 
vermeld bij 1451-53 maar zonder dat van de tijdsduur opnieuw sprake is. 

Meer dan een eeuw, maar nog geen Honderdjarige oorlog, ofschoon bv. 
wel gewag wordt gemaakt van "la Guerre de Trente ans". Het kan soms 
tot onverwachte uitkomsten leiden. In de Beknopte historie van Frankrijk 
van de vroegste tijden af tot aan het jaar 1764 (Groningen-Harlingen, 1772) 
wordt gezegd dat het werk samengesteld is o.a . op grond van Hénalllt's 
Abrégé maar het resultaat is de uitspraak dat: "de Engelsche oorlog - - -
alle gedeelten van het koninkrijk meer dan honderd en twintig jaaren alom 
te vuur en te zwaard verwoestte". Ook in Frankrijk zelf kan men zulke 
uitspraken tegenkomen. Een vaste naam voor de oorlog, zoals wij die nu 
kennen, bleef vooreerst nog uit. 

Op illuster Deens voorbeeld gaat terug, wat te lezen staat in de Neder
landse bewerking van Ludwig Holbergs Synopsis historiae universalis 161, 

die in 1779 te Amsterdam verscheen onder de titel Inleiding tot de algemeene 
historie in vragen en antwoorden ten dienste der jeugd. Op blz. 147 wordt 
daar de regering van Eduard 111 behandeld, "in wiens tijd de groote 
Engelsche oorlog in Frankrijk begon, welke, met een verwisselend geluk, 
bijkans 100 jaaren geduurd heeft" . De passage komt niet voor in een van de 
uitgaven van de Synopsis, die Holberg voor zijn dood in 1754 zelf heeft 
verzorgd 162. Er is echter reeds in 1757 een Deense vertaling verschenen met 
uitbreidingen en verbeteringen van Nicolaus Jonge en in 1771, misschien 
ook al in 1767, kwam in Kopenhagen weer een Latijnse tekst van de 
Synopsis uit, waarin die aanvullingen verwerkt kunnen zijn 163. Zeker is 
dat een Latijnse uitgave, die in 1770 te Leeuwarden verscheen Nicolaus 
Jonge als bewerker noemt. Van hem is ook het voorwoord, geschreven: 
"Hafniae MDCCLXVII". Onze Nederlandse tekst gaat daarop echter toch 

160 J.-B. Piobetta, Le baccalauréat de l'enseignement secondaire (1937), p. 733. 
Het heet dan Tableau chronologique d'histoire en is op de dag van het besluit (28 
september 1814) onder die titel goedgekeurd voor gebruik op de scholen. Zie .. Liste 
chronologique et officielle des ouvrages d'enseignement supérieur et secondaire, 
approuvés de 1802 au Ier september 1850," in Bulletin administratif de l'!nstruction 
publique, I1, 1852, p. 69-166. Deze lijst is overigens niet volledig, zoals beneden nog 
zal blijken. 

181 Over gebruik van de Latijnse tekst in Breda, waarschijnlijk al van 1745 af 
en nog steeds in 1809, zie M. A. Nauwelaerts, De oude Latijnse school van Breda 
(1945), blz. 159. De Nederlandse bewerking wordt in 1815 nog genoemd in de offi
ciële Algemeene boekenlijst ten dienste der lagere scholen in de noordelijke provinciën 
van het koninkrijk der Nederlanden (KB v. 14 juni 1815, nr. 11), blz. 57. 
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weer niet terug. Immers, terwijl laatstgenoemde over een oorlog van bijna 
honderd jaar een passage heeft in de Engelse afdeling, komt in de Latijnse 
uitgave van 1770 dienaangaande een opmerking voor in de Franse en niet bij 
de Engelse geschiedenis. De voorstelling is ook iets anders: "Hoc bellum 
duravit centum integros annos". 

In het verband van deze verhandeling behoeft de bibliografische puzzle 
die zich voordoet niet te worden opgelost. Hier is het vooral van belang 
te kunnen zien hoe terzelfdertijd van verschillende kanten de duur van de 
Engels-Franse troonstrijd aandacht ontving en naar een uitdrukking daar
voor werd gezocht. 

In Engeland is het William RusselI geweest, die in The history ol rrwdern 
Europe van 1779 letterlijk naar Hume schreef dat de aanspraken van 
Eduard UI op de Franse kroon een reeks van "the most memorabie 
events" veroorzaakt, "not only of this long and active reign but of the 
whole of English and French history during more than a century" 164. 

Ook dit werk heeft een lang leven gehad. De laatste druk was van 1850 en 
in 1857 verscheen er nog een uittreksel van. Maar als in Frankrijk heeft 
ook in Engeland de gedachte aan een eeuw van telkens weer uitbrekende 
oorlog vooreerst niet tot een samenvattende naam geleid. Henry Hallam 
spreekt in 1818 van "a struggle of one hundred and twenty years" 165. Een 
nieuwe editie van Hume's The history ol England (1848) (ook trouwens de 
eerste al, van 1762) laat met Eduard UI wel een Engels-Franse oorlog 
beginnen van ander karakter dan de incidentele botsingen van vroeger 
maar geeft daaraan geen naam 166. J ohn Lingard doet het evenmin, niet 
in de eerste druk van zijn The history ol England, die in 1819 begon te ver
schijnen en ook niet in die van 1855. W. Longman kent "the war between 
Engeland and France" (1869) 167. 

162 De Synop8i8 is naar de oorspronkelijke tekst van 1733 opnieuw uitgegeven 
in Holbergs Samlede 8krifter, IX (1928). De varianten van de edities van 1736, 1744, 
1749, 1753 en 1754 vindt men in deel XVIII (1962). 

163 De uitgebreide uitgave van 1757 wordt vermeld in Catalogue of books represen
eed by Library of Congres printed card8 (1942/1967) en de Latijnse editie van 1771 in 
Allgemeiner Bücher-Lexikon 1700-1810 (1812). Een Latijnse uitgave van 1767 wordt 
genoemd door J. A. C. van Heusden in zijn "Levensberigt van mr. G. Dom Seiffen", 
Levensberigten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde, 1859, blz. 126. Een Latijnse editie van 1769 te Leipzig verschenen, 
werd door de Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen toegezonden op verzoek om 
drukken van na 1754. De tekst is daar nog zoals Holberg zelf zijn Synopsis heeft 
geredigeerd, met slechts kleine wijzingingen die hier niet ter zake zijn. 

164 De uitspraak van Russell kan ook verband houden met het verschijnen in 1762 
van een Engelse vertaling van Henault's Abrégé. Ik ken van Russell's boek slechts de 
druk van 1829. De uitspraak in de eerste uitgave werd mij opgegeven door prof. 
C. H. Wilson te Cambridge. 

165 Henry Hallam, View ofthe8tate of Europeduringthemiddleages (18192), I,p. 69. 
166 Hume, a.w., II, p. 138. 
167 W. Longman, Historyofthe lifeand time of Edward III (1869),I,p. 131, II,p. 59. 
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Pas bij E. A. Freeman, Generalsketch of history (1872) 168, dat als school
boek bedoeld was, en bij J . R. Green, A short history of the English people 
(1874) wordt "the Hunderd Years' War" vermeld, bij Green als titel van 
een hoofdstuk. De recensent in The Quarterly Review (141, april 1876, 
p. 285-323, speciaal p. 292-3) doet begrijpen dat daarmee iets geheel 
nieuws werd gewaagd en dat niet ieder dat waarderen kon: "How this 
"Hundred Years' War" is made out or what the last years of Edward lIl, 
or the reigns of Richard Il and of Henry IV, had to do with war, we fail 
to comprehend" 169. Zulk een nieuwlichterij, die afwijkt van de beproefde 
indeling van dynastieën en regeringsperioden, moet als "strange vagaries" 
worden aangemerkt. Wat Green "from thoughtlessness or singularity" 
ondernam, is een "violation of common sense". "The old division by 
reigns are at least certain and positive - - - But to map out with precision 
the rise and gradations of political tendencies or of social development is 
impossible. The commencement and the close of the Tudor or the Stuart 
epochs are conflned within definite limits, Not so "The Hundred Years' 
War" - - -". Het protest mocht niet baten. De Encyclopaedia Brittannica 
van 1856 kent de naam Honderdjarige oorlog nog niet. Die van 1889 noemt 
hem wel. Het veldwinnen van het gebruik ervan betekende voor Green dat 
het geschiedverhaal los kwam van de indeling naar regeringsperioden, 
"a system whereby history is made Tory unawares and infants are made 
to hate history" 170. 

Ook in het Duitse taalgebied speelde men met de duur van de reeks 
oorlogen, die sa~en onder één noemer gebracht konden worden. De 
Zwitserse Johannes (von) Müller noemde in 24 Bücher allgemeiner Ge-

188 Prof. Ch. Wilson te Cambridge was zo vriendelijk vast te stellen dat Freeman de 
naam inderdaad al in de eerste druk van zijn boek gebruikte. Ik had alleen een druk van 
1876 binnen mijn bereik. Kenneth Fowler, The age of Plantagenet and Valois (1967), 
wijst op een bespreking door Freeman van Longman's Life and times of Edward the third 
in Fortnightly Review, mei 1869 (N.S. V), waar de recensent schrijft : "The French 
are perfectly right in speaking of the whole time from Edward the Third to Henry the 
Sixth as the Hundred Years' War". Het was prof A. G. Jongkees, die mij op het boek 
van Fowler wees. 

189 Freeman had zulk een bedenking voorzien en verduidelijkte daarom met ver
wijzing naar de Peloponnesische oorlog: "though there was not actual fighting going 
on for the whole time, yet there was no firm or lasting peace between the two coun
tries for more than a hundred years". Leest men de bespreking van Green's boek 
door S. R. Gardiner in het weekblad The Academy, VI, 1874, p. 601, dan is de indruk 
dat "the Hundred Years' War" al een bekende naam is geweest. Het was in werkelijk
heid vooral het geval in vakkringen, waar men hem, naar Freeman getuigt, uit 
Frankrijk kende. In Benjamin Vincent, ed., Haydn'8 Dictionary of dates and univer-
8al information relating to all ages and nations, vindt men in de druk van 1868 (maar 
nog niet in die van 1866) : "Hundred Years' War, in French history, commenced with 
the invasion of Edward 111 of England in 1328; but did not end till 1444". Dat werd 
dus beschouwd als een Franse aangelegenheid. In latere drukken bleef deze notitie on
veranderd. Aldus meldde mij de heer H. Vrielink, in 1970-1 research-assistent te Londen. 

170 Green aan Freeman, 30 dec. 1872, Letter8 of John Richard Green, ed. by Leslie 
Stephen (1901). 
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schichte (181lv.) "ein hundertjähriger Krieg" . K. F . Beckers Weltgeschichte 
für die Jugend (18131) heeft in Nederlandse vertaling "langdurige, met 
weinig tussenpozen ruim een eeuw durende oorlogen". Van "ein 
mehr als hundertjähriger Krieg" spreekt K. H. L. Pölitz, Die Weltge
schichte für gebildete Leser und Studierende (1820). F. Kortüm, weer een 
Zwitser, schrijver van Die Geschichte des Mittelalters (1836), heeft het 
echter achtereenvolgens over "der hundert und dreiszigjährige Kampf" en 
"die hundert und zwanzigjährige Nationalfehde". F. C. Schlossers Welt
geschichte für das deutsche Volk spreekt d.e.t. in deel VIII (1847) van een 
oorlog, "der ein Jahrhundert lang" woedde. In Heinrich Rückerts Ge
schichte des Mittelalters (1858 2) worden "die hundertjährige Kriege" 
behandeld. Het valt alles wat later dan het vroegste dat in Frankrijk en 
Engeland al tot de voorgeschiedenis van de naam Honderdjarige oorlog is 
bijgedragen maar blijft toch nog in de tijd, die herdrukken beleefde van de 
werken van Hénault en van RusselI en kan daarnaast invloed hebben ge
oefend, ook buiten de grenzen. 

Een geval apart levert ons Josef Annegarn, geboren in 1794 in het Mun
sterse, waar hij o.a . pastoor is geweest in Selm, en gestorven in 1843 als 
professor aan het Seminarium Hosianum te Braunsberg in Oost-Pruisen. 
Hij is vooral bekend geworden door zijn Weltgeschichte für die katholische 
Jugend, die in de jaren 1827-29 in zeven delen te Munster verscheen en vele 
drukken heeft beleefd, ook nog lang na de dood van de schrijver. Het werk 
heette toen bestemd te zijn "für die katholische Jugend und für Erwach
sene". Een uittreksel door de auteur zelf gemaakt, verscheen in 1836 in 
één deel onder dezelfde titel als het hoofdwerk en ook dat is herhaaldelijk 
herdrukt, later in een drietal deeltjes. Wat in ons verband nu merk
waardig is: in de tweede druk van het grote werk, deel 5 van 1832 en ver
moedelijk ook al in de eerste van 1829, vertelt Annegarn onder II, Nr. 28, 
S. 92, bij het uitbreken van de strijd tussen Eduard III en Philips van 
Valois: "Dies ist der Anfang eines Krieges, der bis 1451, also 114 Jahre 
lang, Frankreich und England in unbeschreibliches Elend gestürzt hat 
(der runden Zahl wegen habe ich ihm den hundertjärigen Krieg 
überschrieben). Ewig denkwürdig ist dieser Krieg wegen der Thaten, 
die in demselben geschehen sind. Hätte die Hand eines Herodot, Thucy
dides oder Livius ihn beschrieben, so könnte seine Geschichte neben der 
Geschichte des griechischen Krieges gegen die Perser, neben der Geschichte 
der peloponnesischen und pünischen Kriege eine rühmliche Stelle einneh
men. lch will versuchen einige Acte dieses groszen Trauerspiels vorzu
führen, welche das Interesse meiner Leser vielleicht ansprechen. Denn 
ein Trauerspiel musz es doch wohl heiszen, wann zwei mächtige, sogar 
verwandte Nachbarstaaten sich 100 Jahre lang grausam zerfleischen" 171. 

171 Toen het grote werk van Annegarn in Nederland niet in vroege drukken aan
wezig bleek te zijn, heeft prof. Franz Petri op mijn verzoek een onderzoek in Munster 
ingesteld. Ondanks de moeilijkheden, die hij ondervond van de reorganisatie va.n de 
universiteitsbibliotheek aldaar, is het hem gelukt het gegeven citaat te leveren. 
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Zo getuigt 'schrijvers epische bewogenheid nog in de vijfde druk van 
1859-60. De ontboezeming is niet opgenomen in de verschillende drukken 
van het uittreksel. Wat de vroege drukken van het grote werk verklaren, 
levert het bewijs dat Annegarn de naam "Hundertjähriger Krieg" 
uit eigen aandrift gevormd heeft. Het maakt ook aannemelijk dat hij zich 
al in 1829 daarvan heeft bediend. 

De Duitse geschiedschrijvers zijn door zijn voorgaan niet tot navolging 
bewogen. Dat kwam boven al uit en dat kan ook nog door jongere voor
beelden worden gestaafd 172. Het werk van Annegarn is misschien in Polen 
en in Hongarije in gebruik geweest, al dan niet vertaald. Dat is met andere 
boeken van zijn hand inderdaad gebeurd. In Nederland verscheen een ver
taling van het uittreksel in 1851 , naar de derde druk, van 1845. De nieuwe 
naam kwam over maar de toelichting ontbrak. Men zie dienaangaande de 
tweede uitweiding achterin. Van Franse bekendheid met Annegarns werk 
blijkt in de vroege jaren niets. Van invloed zijnerzijds, die tot een "Guerre 
de Cent ans" zou hebben geleid, kan ook geen sprake zijn, want in Frankrijk 
was de naam al gevormd vóór Annegarn nog geschreven had. Dat zal in de 
loop van het verhaal nog blijken. 

Wat Engeland betreft, ook daar heeft Annegarns "Hundertjähriger 
Krieg" geen invloed gehad. Freeman erkent in zijn General Sketch of history 
en eerder al in zijn bespreking van Longman's boek (zie noot 168), zijn af
hankelijkheid van Frans voorbeeld. Hij behandelt de grote strijd "which 
the French writers eaU the Hundred Years' War" en neemt die naam ook 
zelf in gebruik. Green heeft de invloed van zijn vriend Freeman ondergaan 
maar noemt onder de werken die hij geraadpleegd heeft ook een Frans boek, 
Richard 1I, Episode de la rivalité de la France et de l'Angleterre van H. 
Wallon (1864), die zijn onderwerp situeert "au milieu de la Guerre de Cent 
ans, après Poitiers, avant Azincourt". Green vertoont bij de indeling van 
zijn verhaal ook invloed van WaUon's boek Jeanne d'Arcvan 1860, waar het 
inleidende hoofdstuk "La Guerre de Cent ans" als titel heeft. Dat hoofdstuk 
eindigt bij het jaar 1422, wanneer Hendrik V van Engeland en Karel VI 
van Frankrijk sterven. Bij dat jaar begint hij een nieuw hoofdstuk, waarin 
zijn heldin een rol heeft, juist zoals Green, na "Hundred Years' War, 
1336-1431" op zijn schreden terugkerend, bij 1422 een nieuw hoofdstuk be
gint, waarin Jeanne d'Arc wordt behandeld. 

172 De m eeste Duitse schrijvers kennen, zonder toespeling op de duur, "den 
englisch.französischen Krieg" of "den Erbfolgekrieg" of wel zij geven de oorlogen 
geen samenvattende naam. Zo bv. H einrich Leo, Lehrbuch der Universalgeschichte 
(1835-42), E. A. Schmidt, Geschichte van Frankreich (Il, 1840), R. Pauli, Geschichte 
van England (IV en V, 1855, 1858). Ook bij latere schrijvers vindt men dat, bv. bij 
Georg Weber in zijn Weltgeschichte (VII en VIII, 1884 en 1885). Hans Prutz, Staaten· 
geschichte des Abendlandes im Mittelalter (1886), noemt Il, S. 472, het einde van de 
Engelse.Franse oorlog "nachdem er mehr als hundert J ahr gedauert". Hoewel ook 
in Duitsland "der Hunderdjährige Krieg" een gangbare naam is geworden, kan men 
er in de 20ste eeuw toch ook werken vinden, waar de naam vermeden wordt - zoals 
overigens ook bij andere namen van dezelfde soort de nieuwe voorkeur is. 
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Frankrijk was in dezen de Engelsen dus voorgegaan maar ook daar 
heeft het lang geduurd voor de naam algemeen in gebruik kwam. Het is de 
moeite waard het proces te volgen. Een hulpmiddel dat daartoe in staat 
stelt, biedt G. du Fresne de Beaucourt in het eerste deel van zijn Histoire de 
Oharles VII (1881). In de inleiding op het gehele werk gaat hij nl. vele 
schrijvers na, die zich over zijn titelheld hebben uitgelaten en zo leren wij de 
tientallen werken kennen, waarin Karel VII beoordeeld is. De reeks be
gint in de 16de eeuwen loopt door tot in de jaren ' 70 van de 19de. Vooral in 
de 19de eeuw blijken vele geschiedenissen van Frankrijk te zijn samenge
steld en boeken uit de 17de en 18de eeuw zijn toen nog herdrukt ook. Dat 
van Hénault werd boven al genoemd, Guizot bezorgde in 1823 een nieuwe 
uitgave van Mably's Observations van 1756 en in 1830 werd ter bestrijding 
van werkloosheid de Mézeray's Histoire de France (1643-51) herdrukt. 
Men kon er lezen (ed. van 1685, II, 394) dat "les deux plus puissantes 
nations de l'Europe se battront cent soixante ans durant" (namelijk van 
1337-1498). De 19de eeuw opent met Histoire de France van Anquetil 
(1805), dat nog in 1860 werd herdrukt. Het is een kleurloos relaas maar heet 
bij du Fresne de Beaucourt "pendant longtemps la seule Histoire de France 
qu'on lût" 173. 

Men kan de lijst van du Fresne geduldig afwerken gedurende lange tijd 
zonder een "Guerre de Cent ans" tegen te komen. De Ségur heeft geen naam 
voor de strijd in zijn Histoire de France van 1824-35. Sismonde de Sis
mondi, een Zwitser, heeft het over "la terrible guerre qui mit aux prises la 
France et l'Angleterre pendant plus d'un siècle" (Histoire des Français, X , 
Paris 1828, p . 104). Théodore Burette, Histoire de France, 2 vols 1840, 
noemt in de inhoudsopgave: ,, 1328-1463 Guerres d'Angleterre". Abel 
Hugo, broer van Victor, kent in deel IV (1841) van zijn Histoire générale de 
France: "guerres contre les Anglais". Mignet, Formation territoriale et 
politique de la France (Ac. des sciences morales et politiques 1843): "les 
guerres anglaises" . Liskenne et Sauvan: Bibliothèque historique et mili
taire, IV (1846), p . 163: "Charles VII reconquit son royaume à l'excep
tion de Calais, enlevé à la France dès Ie règne de Philippe de Valois en 
1347, iI y avoit cent treize ans". 

In de bekende grote geschiedenissen van Frankrijk van Michelet (1833s.) 
en van Henri Martin (1834s.), zal men "la Guerre de Cent ans" niet vinden. 
Martin kent "la gUClTe des Anglais", die sinds 1337 doorloopt. Michelet 
overspant een tijdvak dat veel vroeger begint. Evenmin, om nog een boek 
van enige reputatie te noemen, wordt van Honderdjarige oorlog gesproken 
bij Dareste, Histoire de France, (1865s.) Maar een minder bekend schrijver, 
buiten het gezichtsveld van du Fresne, Ch.-D.-A. Filon, die een reeks voor-

173 L'Histoire de la Révolutionfl'ançaise van Thiers, waaraan Félix Bodin zijn naam 
meegaf, omdat de ander nog slechts een onbekend journalist was, kwam uit als ver
volg op Anquetil's Histoire de France in 15 delen. 
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drachten in het Athéné royal de Paris hield en die in 1832 bundelde onder 
de titel Histoire comparée de France et d'Angleterre , gebruikte de naam toch 
al wel , zij het alleen in de inhoudsopgave bij de negende les : "Causes de 
la rivalité de la France et de l' Angletere. - Guerre de Cent ans. - Ra
vages de la peste en Angleterre et en France au quatorzième siecle". In 
de tekst slechts een toespeling: "Et quand la peste ne fit plus tom bel' les 
hommes, les hommes reprircnt les armes ; et la guerre , qui durait depuis vingt 
ans, recommença pour durer un siècle encore" (p. 271) 174. De inhoudsop
gave geeft een opmerkelijk vroeg voorbeeld van de naam, dat pas verklaard 
kan worden als wij nader met ons onderwerp vertrouwd zijn geraakt. 

Neemt men de dictionnaire van de Académie française ter hand, dan 
heeft zelfs de uitgave van 1879 nog geen "Guerre de Cent ans", hoewel in 
die van 1844 al wel de "Guerre de Sept ans" en "Guerre de Trente ans" en 
ook "les Cents jours" genoemd worden. In France , Dictionnaire ency
clopédique, samengesteld door Ph. Ie Bas, die wij beneden nog zullen ont
moeten, vindt men in deel IX (1843) wel "GUelTe entre la France et I'Ang
leterre" maar geen Honderdjarige oorlog. Maar de onvermoeibare Louis
Nicolas Béscherelle geeft al in de eerste druk van zijn Dictionnaire national 
ou dictionnaire universel de la langue française van 1846 onder "cent" de 
notitie;: "on donnc ce nom (Guerre de Cent ans) à cette longue et sanglante 
rivalité qui divisa la France et l'Angleterre de 1337 à 1437". Onder"guerre" 
noemt deze auteur de Honderdjarige oorlog niet, wel daarentegen "la 
Guerre de Trente ans" en " la Guerre de Sept ans". In de latere uitgaven van 
zijn dictionnaire blijft dit alles zo. Brunot vermeldt dan ook dat z.g. 
latere drukken, tot 1861 toe, "ne sont que des tirages" 175. Des te opmer
kelijker is het bij Béscherelle althans op één plaats de naam die wij op
sporen zo vroeg aan te treffen. Hij werd o.a. blijkens de toegevoegde on
gewone jaartallen overgenomen uit de Dictionnaire universel d'histoire 
et de géographie van M.-N. Bouillet, waarvan de eerste druk in 1842 ver
schenen was. Ook de verklaring daarvan komt beneden nog ter sprake. 
Hier wordt alleen gezegd dat we nog met een bijzonder geval te doen heb
ben: de historicus Chéruel noemt in zijn Dictionnaire historique des in
stitutions, moeurs et coutumes de la France van 1855 bv. wel "les Cents jours" 
maar niet , "la Guerre de Cent ans" . 

In de Grand dictionnaire du XIXme siècle van Larousse d.e.t. wordt 
"la Guerre de Cent ans" i.v. " cent" genoemd in deel III van 1867 en nog 
eens in deel VIII van 1872 i.v. "guerre". H.-A. Wallon, professor aan de 
Sorbonne, was, zoals boven uitkwam, voorgegaan door in zijn boek Jeanne 
d'Arc van 1860 de inleiding over Frankrijk te beginnen met een hoofdstuk 

174 Een oud-leerling, mej. drs. C. W. Klugkist, was zo vriendelijk dit voor mij vast 
te stellen, toen ik op het spoor kwam van Filon's boek, nadat mijn eigen onderzoekin
gen te Parijs al waren afgesloten. 

176 F. Brunot, Histoire de la langue française, XII (1948) par Charles Bruneau, 
p.567. 
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"La Guerre de Cent ans" 176. Het jaar daarop gebruikte de archivaris van 
Parijs, Edgar Boutaric, de naam in een artikel in de Bibliothèque de l'Eeole 
des Chartes 176a. En J. Chantrel, priester en ijverig publicist, kwam tussen 
1860 en '62 met een Nouveau cours d'kistoire universelle in drie delen, waar
van het tweede, aan de middeleeuwen gewijd, evenzeer van de Honderd
jarige oorlog leerde. Het boek kwam in gebruik in bijkans alle priesterse
minaria in Frankrijk 177. Dat zowel Wallon als Chantrel aan clericale kant 
stonden en dat er iets eerder, in 1852, ook al een leesboek onder de titel 
La Guerre de Cent ans voor de geloofsgetrouwe jongelingschap verschenen 
was van de hand van Théodore Baehelet, dat is alles wel opvallend maar 
mag toeh slechts in die zin worden uitgelegd dat het opkomen van de naam 
van kerkelijke zijde geen bezwaar heeft ontmoet. Een gemeenschappelijke 
wortel van kerkelijke of clericaal-politieke strekking kan hier niet worden 
aangewezen. De naam heeft in oorsprong geen clericale inslag gehad. Wel 
zal men door toedoen van de genoemde schrijvers in hun kring ermee ver
trouwd zijn geraakt. Tot verdere algemen'l bekendheid ervan is vooral van 
geheel andere zijde bijgedragen. 

Het eerste boek met wetenschappelijke pretenties dat "la Guerre de 
Cent ans" in de titel noemt is G. Guibal's Histoire du sent'iment national en 
Franee pendant la Guerre de Cent ans van 1875. Daarna komen de werken 
van Cosneau, Dénifle en anderen, die nog steeds worden geraadpleegd, 
De nu algemeen gebruikelijke naam is dan ingeburgerd en heeft ook de his
torici in binnen- en buitenland bereikt. 

Waarom dit laatste zo exprosselijk aldus wordt gezegd? Omdat er in-

176 Deze gematigd clericale historicus heeft een zekere reputatie gekregen, niet 
wegens zijn boeken, hoowel Jeanne d'Arc do prix Gohert kreeg, en zekel' niet dooI' zijn 
colleges, "dépourvus de tout intérêt", maar door een gelukkig ingrijpen in de discus· 
sies van de Assemblée Na,tionale in 1875. Hij had in 1848 behoord tot de "parti 
de l'ordro" en verafschuwde toen "les rouges". In 1875 was hij het die bij de regeling 
van de verkiezing van het staatshoofd voorstelde te bepnlen dat deze als president 
van de republiek in de grondwflt zou worden vermeld . H et werd aangenomen met één 
stem meerderheid en bezorgde Wallon de erenaam "père de la République". Hij had 
met zijn voorstel de republikeinse regeringsvorm in de grondwet weten te brengen en 
het presidentschap los gemaakt van de persoon van MaeMahon, die voor zeven jaar 
was aangewezen maar onder wie en zeker na wiens ambtstijd het voortbestaan van de 
republiek allerminst verzekerd was geweest. Wallen was daarop van maart 1875 
tot maart 1867 minister van Onderwijs. 

176& Dit is een ontdekking van Fowler, die overigens ten onrechte het ontst,aan 
van de naam in deze jaren plaatst .Het artikel van Boutaric staat in Bibl. de l'Éc. 
des Oh. 22 (1861) en "la Guerre de Cent ans" wordt genoemd op p. 503, zonder hoofd
letters. 

177 Aldus J. W. Thompson, die in 1865 een Nederlandse vertaling bezorgde. 
Die vertaling is herhaaldelijk herdrukt en werd in Nederland o.a. in het seminarium 
te Hageveld gebruikt, waar eerst het Franse boek was ingevoerd. Thompson gaf 
aan de Nederlandse uitgave de titel van Handboek der algemeene geschiedem:s. Hij 
leverde in 1866 met Schets der algemeene geschiedenis ook een vertaling van Chantrel's 
Oours abrégé d'histoire universelle. 
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derdaad gesproken kan worden van een proces dat buiten de weten
schappelijke wereld begonnen is en dat via de invloed van de ontwikkelde 
burgerij zich heeft doorgezet. "La Guerre de Cent ans" is nl. al sinds 1855 
in de huiskamers gebracht door de bekende Victor Duruy, leerling en mede
werker van Michelet, auteur vooral van werken over klassieke geschiedenis, 
wiens faam het meest voortleeft door wat hij als anticlericaal minister van 
onderwijs tussen 1863 en 1869 heeft tot stand gebracht 178. Hij heeft een 
Histoire de France op zijn naam staan, die in de serie "Histoire Universelle" , 
waarvan hij de leiding had, vele drukken heeft beleefd - de 23ste is van 
1913 - en die blijkens het succes dat hij ermee heeft gehad bij het ont
wikkelde publiek in de smaak is gevallen. In dat veel gelezen, althans 
wijd verbreide, boek vindt men bij de septième période de ondertitel: 
"Guerre de Cent ans, Nouvelle anarchie". Het zal door de invloed van dit 
populaire boek zijn geweest dat de nu zo gangbare naam veld kon winnen 
en meer en meer aanvaard en gebruikt werd. 

Er is nog een bijzondere reden om dat aan te nemen. Het bedoelde boek 
was in 1855 nog verschenen onder de titel Abrégé de l'histoire de France, 
ed. iB., maar heette in volgende drukken Histoire de France als boven ver
meld. Zoals de catalogus van de Bibliothèque Nationale opgeeft, was dit 
"un remaniement pour Ie grand public de l' Abrégé classique" - classique 
in de betekenis van bestemd voor het middelbaar onderwijs. Duruy was 
een onderwijsman met grote ervaring, een heldere geest en een vlotte pen, 
die een Abrégé de l'histoire de France kon schrijven in drie deeltjes voor de 
drie laagste klassen van de middelbare school en nog weer een Abrégé de 
l'histoire ancienne, resp. du moyen dge en des temps modernes voor de ho
gere, alles van tijd tot tijd herzien en nieuw ingedeeld naar gelang de 
onderwijsprogramma's het vergden 179. In die schoolboeken uit de jaren 
1848 en volgende, waaruit ook het boek voor het grote publiek is afgeleid, 
vindt men aanvankelijk nog gesproken van: "la guerre avec l'Angleterre" 
maar na 1852 wordt het dra "Les Valois. Commencement de la Guerre de 
Cent ans" met als een der ondertitels o.a. "Etat comparé de la France et de 

178 Over Duruy 's mans Notes et souvenirs 1811-1894 (1901) en de studie van E. 
Lavisse, "Victor Duruy", Revue de Paria, 15 jan. en 1 maart 1895, ook afzonderlijk 
als Un miniatre, Victor Duruy (1895) . Duruy was reeds op het collège Sainte-Barbe 
leerling van Michelet en later weer op de École Normale Supérieure. Hij heeft de 
meester als secretaris bijgestaan en is met hem op reis geweest. Als leraar werkte hij 
van 1833- 1861 aan de lycea, daarna is hij maître de conférences geweest aan de 
École Normale en al spoedig inspecteur-général van de Université en professor in 
geschiedenis aan de Ecole polytechnique. Hij is een korte poos inofficieel secretaris 
geweest van Napoleon lIl, die hem raadpleegde bij zijn studie voor zijn Vie de César. 
Als minister heeft hij de sympathie van de keizer gehad maar weinig steun. Onder de 
raadgevers van de Kroon stond hij eenzaam maar vastberaden. 

179 Lavisse in Revue de Paris, 1895, lI, p . 79: "Les livres d e M. Duruy ont donné 
à des millions de jeunes Français une éducation généreuse". Volgens de gedrukte 
catalogus van de Bibliothèque Nationale is zijn eerste schoolboek van 1839, een 
Géographie politique du moyen áge. In 1840 volgde een Géographie politique de la 
France van Duruy en Wallon, over wie men zie bij noot 176. 
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l' Angleterre avant la Guerre de Cent ans". Als kopregel: "Les Valois: 
Guerre de Cent ans". 

Vragen wij hoe Duruy daartoe gekomen is, dan luidt het antwoord: 
doordat het examenprogramma voor het baccalaureaat van 5 september 
1852 en het daarmee opgelegde onderwijsprogramma voor geschiedenis 
voorschreven: "Guerre de Cent ans entre la France et l' Angleterre" en wat 
daar verder volgt. Als wij met dat bescheid niet tevreden zijn en dieper willen 
graven, dan dienen wij ons te verdiepen in hetgeen bekend is over het onder
wijs in geschiedenis op de Franse lycea en collèges. Daarover nu dus eerst 180. 

Al onder het ancien régime had men zich daarmee bezig gehouden, m.n. 
na de verdrijving van de Jezuieten, die er in hun scholen onvoldoende aan
dacht aan hadden gegeven. De vijand van de orde, de president Roland 
d'Erceville, bepleitte geschiedenisonderwijs in alle klassen van de colleges. 
De universiteit van Parijs wees onder zijn invloed een Abrégé de l'histoire 
de France aan dat in de "classe de seconde", de op één na hoogste klas, 
moest worden bestudeerd 181. Niet onmogelijk was dit het boven al ge
noemde boek van Hénault, dat dan in 1814 dus opnieuw werd voorge
schreven, nadat niet de Revolutie maar vooral Bonaparte de geschiedenis 
weer had teruggedrongen. In de dagen van Napoleons Université de 
France moest vooral "l'histoire glorieuse de la quatrième dynastie" wor
den besproken. 

De Restauratie bracht niet aanstonds verbetering, Michelet, die in 
1814 het lyceum Charlemagne bezocht, kreeg nog geen les in geschiedenis 
buiten de oudheid 182. Maar men was wel al op nieuwe aanpak bedacht. 

180 Voor het volgende is gebruik gemaakt van Aug. Thierry, Lettres sur l'histoire 
de France (18292); E. Kilian, Tableau historique de l'instruction secondaire en France 
(1841); A. Oheruel, Dictionnaire historique des institutions, moeurs et coutumes de la 
France (1855); Oh.-V. Langlois et Oh. Seignobos, Introduction aux études historiques 
(1898), Appendix I; F. Buisson, Nouveau dictionnaire de pédagogie et d'instruction 
p1"imaire (1911); G. Weill, Histoire de l'enseignement secondaire en France, 1802-1920 
(1921); J.-B. Piobetta, Le baccalauréat de l'enseignement secondaire (1937); A. Gar
nier, Frayssinous. Son róle dans L'Université, 1822-28 (1925); Oh. Fourrier, L'en
seignement français (2 vol., 1965); J. L. Orémieux-Brilhac, L'Education nationale en 
France (1965); F. Ponteil, Histoire de l'enseignement en France, 1789-1964 (1966); 
Id., Les institutions de la France de 1815 à 1870 (1966); A. Prost, L'Enseignement en 
France 1800-1967 (1968). 

181 Men had de opbouw van de collèges gelaten zoals de S. J. die had ingericht, 
d.w.z. ingedeeld in 5 klassen. Later zijn er aan het begin en aan de top klassen bij
gekomen. In hetgeen volgt zal geregeld sprake zijn van 6 klassen plus de "classe de 
philosophie", die onder bepaald regiem tot "classe de logique" werd. De klassen 
6, 5, en 4 werden "classes de grammaire" genoemd. Daarna kwamen de "classes 
d'humanités" en ten slotte de "classe de philosophie". De hoogste klas van de "hu
manités" heette "classe de rhétorique". In de "classo de philosophie" werd tot 1865 
geen geschiedenis onderwezen. 

182 Jules Michelet, Majeunesse (1884), p. 121 en p. 180 n. Hoewel de feiten in dit 
boek wel juist zijn, is de vorm niet van Michelet zelf maar van zijn weduwe. Zie 
Paul VialIaneix, Jules Michelet, Ecrits de jeunesse (1959), p . 23 en p. 33. 
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In het statuut van 28 september van dat jaar werden prijsvragen uitge
schreven voor nieuwe leerboeken, o.a. voor geschiedenis van de middel
eeuwen en geschiedenis van Frankrijk 183. Toen daarop niet terstond de 
verlangde aanbiedingen volgden, werd in 1815, bij het begin van de tweede 
Restauratie, een oud-leerling van de École Normale Supérieure, de 22-jarige 
Charles Cayx, aangewezen voor het ontwerpen van een onderwijsprogram
ma voor geschiedenis op de middelbare school of althans voor het verdelen 
van de taken daartoe. Als zulk een program eenmaal vaststond, zou het 
schrijven van een leerboek eerder ter hand worden genomen dan bij de nog 
bestaande onzekerheid. Cayx kreeg drie jaar tijd voor zijn opdracht. 
Zoals beneden blijken zal , is het de vraag wat hij daarvan in 1818 inderdaad 
ook volbracht had 184. 

De man die in dezen de leiding had genomen was Pierre-Paul Royer
Collard 185, die in september 1815 als president van de nieuw gevormde 
Commission de l'Instruction Publique een invloed had gekregen, gelijk aan 
die van de vroegere Grand-Maître de l'Université aan het hoofd van Napo
leons Conseil de l'Université. Hij had onder het directoire tot de gematigde 
legitimisten behoord en had toen zelfs in voeling gestaan met de preten
dent , de latere Lodewijk XVIII. Het onbegrip, dat hij in de kringen der 
emigranten ontmoet had, deed hem op zijn schreden terugkomen. In 1811 
werd hij professor in de wijsbegeerte aan de Sorbonne. In 1812 aanvaardde 
hij daarnaast een post van inspecteur-generaal van de Université, waar
door hij nader kennis kreeg van het onderwijs. De Restauratie bracht hem 
aan de top. Hij heeft er zijn gezag gebruikt om na aanvankelijke aarzeling 
de keizerlijke Université te doen handhaven. 

Tijdens de Honderd dagen was hij het die Guizot naar Gent zond om er 
Lodewijk XVIII van reactie af te houden. Als lid van de Kamer heeft hij 
na de tweede val van Napoleon geregeld zijn inzichten over het wezen 
der monarchie aan zijn medeleden trachten in te scherpen. Hij was daarbij 
de voorman en woordvoerder van de kleine groep der do ctrinairen , die 
legitimiteit met vrijheden en rechten verbonden wilden zien; de burger
lijke vrijheid moest het koninklijk gezag inperken maar zonder de vaste 
grondslag van de legitimiteit zou die vrijheid willekeurig worden. 

De doctrinairen zagen de Charte van Lodewijk XVIII als de natuurlijke 
en rationele neerslag van een historische ontwikkeling, waarbij zij wilden 

183 Piobetta, Le baccalauréat de l'enseignement secondaire (1937), p. 733. 
184 Over Cayx de Dictionnaire de biographie française, VIII. Van een rapport van 

zijn hand is geen sprake in de Séances de la Comm. de l'Instr. Publique van 1818, 
Arch. Nat., F17x-1764. 

185 Over Royer-Collard: E. Faguet, Politiques et moralistes de XIXme siècle 
(1891); E. Spuller, Royer-Oollard (1895); G. Rérnond, Royer-Oollard, son essai, 
d'un système politique (1933); E. Kossmann , " De doctrinairen tijdens de Restauratie", 
Tijdschrift voor geschiedenis, 64 (1951); J. Godechot, Les institutions de la France sous 
la R tvolution et l'Empire (1951); R. Rémond, La drom en France (19683); R. Langeron, 
Un conseille1· secret de Louis XVIIl, Royer-Oollard (1956). 
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aanknopen. In 1830 zagen zij de Juli-revolutie als de ommekeer, waarbij de 
gang der historie hernomen werd, die de Restauratie niet had willen er
kennen. 

Het kan geredelijk begrepen worden dat opzettelijke bezinning op de 
grondslagen van de nieuwe bedeling nodig werd geacht. De Revolutie 
had alle oude rechten en vrijheden weggevaagd, die de koningen van het 
ancien régime in hun macht hadden beperkt. De ervaring had geleerd dat dit 
tot despotisme kon leiden. Omgekeerd was het denkbaar dat een ambitieuze 
volkswil de vorst tot uitvoerder en administrateur zou weten te verlagen . 
Voor het eerste leek het gevaar voorlopig het meest dreigend. "La souve
raineté" aldus vatte Guizot in 1820 de inzichten van de meester samen, "la 
souveraineté était autrefois unique et absolue au centre, partagée et 
limitée SUl' beaucoup de points de la circonférence. Elle est maintenant 
partagée au centre, unique et illimitée partout ailleurs 186. 

Het bracht Royer-Collard tot beschouwingen over de betekenis van 
de Kamer, die hij niet zag als de drager van de volkswil maar als spreek
buis van bepaalde groepen en belangen. Hij verwierp een staatskerk, 
bepleitte onafzetbaarheid van rechters, vrijheid van drukpers en staats
bemoeiing met het onderwijs, dat hij door de gecentraliseerde Université 
het best beschermd achtte. Voor het bewaren ten slotte van een goed even
wicht van machten was kennis van het nationale verleden een eerste eis. 
Het onderwijs zou daartoe moeten bijdragen, opdat de historische ont
wikkeling blijvend in acht genomen kon worden 187. 

Vandaar dan de opdracht tot het ontwerpen van een program voor ge
schiedenisonderwijs, die Royer-Collard als dominerende figuur in de Uni
versité aan Charles Cayx verleende. Toen in 1818, na het verstrijken van de 
gestelde dr:e jaren, al dan n;et volgens rapport van Cayx, met de regeling 
van het onderwijs in geschiedenis een begin was gemaakt en zelfs al zou 
worden overgegaan tot het aanstellen van enkele vakleraren voor ge
schiedenis aan een viertal collèges te Parijs 188, verklaarde hij dat op de 
scholen naast Latijn en Grieks "s'élève l'enseignement spécial de l'histoire, 
complément necessaire de l'instruction classique, qui doit embrasser 
aujourd'hui avec la connaissance de notre monde (de aardrijkskunde) Ie 
sort des générations humaines dans Ie cours des äges" (de geschiedenis) 189. 

186 Aangehaald door Kossmann, a.w., blz. 151 noot. 
187 Men herkent hier allerlei van Montesquieu's bedoelingen zoals die verduidelijkt 

worden door G. Lanson, "Le determinisme historique et l'idéalisme social dans 
l'Esprit des lois," Revue de métaphysique et de morale, 23 (1916), p. 177-202. 

188 Recueil deslois et règlements concernant l']nstruction publique, VI, 1822, p. 220v., 
"Arrêté relatif à l'enseignement de l'histoire et de la géographie dans les collèges, 
du 15 mei 1818", en (ib., p . 247 v .) "Arrêté sur l'enseignement de l'histoire et de la 
géographie dans les collèges royaux, dil 9 novembre 1818". Ik breng voor deze en 
andere gegevens graag dank aan het Institut Pédagogique National van het minis
terie van Éducation Nationale te Parijs, speciaal aan Mlle G. Lassalle, conser
vateur chargé de la bibliothèque centrale de l' Enseignement Public. 

189 SpulIer, l.c., p. 105-6. 
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Royer-Collard heeft zijn plaats aan het hoofd van de Université niet 
lang behouden. In september 1819 heeft hij in verband met politieke 
wrijvingen ontslag gevraagd en gekregen. George Cuvier werd zijn opvolger, 
die ook voorzitter bleef, toen in 1820 de Commission werd omgedoopt tot 
Conseil royal de l'Instruction Publique, maar die in 1821 moest terug
treden, toen de ultra-royalistische de Corbière president werd. Het kwam 
onder deze laatste tot de ordonnantie van 27 februari 1821, waarbij als 
grondslagen van het onderwijs werden vastgesteld "la religion, la monar
chie, la légitimité et la charte". Het was een voorbode van wat te wachten 
stond. 

In 1822 kwam er weer een Grand Maître, tevens rector van de Academie 
de Paris, bisschop i.p .L Frayssinous, die van 1824 tot 1828 ook minister 
van Onderwijs is geweest. Er is in die tijd, vooral sinds 1826, bitter weinig 
van het geschiedenisonderwijs terecht gekomen. Voor zover het onder de 
snel wisselende voorschriften gegeven werd, diende het vooral om stof te 
verschaffen voor de "compositions", die in de "classe de rhétorique" 
moesten worden geschreven, geheel volgens de oude dienstbaarheid van 
geschiedenis aan de rhetorica, ook bij de Jezuieten. Het was in 1829 nog 
een argument om de geschiedenis in de hoogste klassen te herstellen, waar
uit zij in 1821 verbannen was 190. Pas onder de Juli-monarchie is er weer 
ernst met het vak gemaakt, o.a . door het instellen van een afzonderlijke 
"agrégation" voor geschiedenisleraren en met het benoemen van meer vak
leraren voor de "classes d'humanités", de troisième, seconde en rhétorique, 
terwijl eerlang in een facultatief tweede jaar van de rhétorique naast allerlei 
anders ook speciale studie werd gemaakt van de Franse geschiedenis 191. 

Wij keren terug naar "la Guerre de Cent ans", een benaming, die name
lijk al in de eerste helft van de eeuw bij het onderwijs in gebruik is gekomen 
en die ook al vóór 1852 in schoolprogramma's is opgenomen geweest . 

190 Terwijl volgens de bepalingen van 15 mei 1818 geschiedenis onderwezen zuu 
worden van de cinquième tot en m et de rhétorique, was het begin ervan 9 november 
van hetzelfde jaar naar de quatrième verschoven. Algemene geschiedenis van mid
deleeuwen en nieuwe tijd kwam aan de orde in de seconde en geschiedenis van Frank
rijk in de rhétorique. Sinds 1821 werd middeleeuwse geschiedenis in de troisième 
gedoceerd en moest de geschiedenis van Frankrijk bij de algemene geschiedenis tot 
haar recht gebracht worden (zie Piobetta, Le baccalauréat de l'enseignement secon· 
daire (1937), p. 62) . In 1826 werd geschiedenis onderwezen in de sixième tot en met de 
troisième (A. Garnier, Frayssinous, son róle dans l'Université sous la Restauration 
(1822-28), Grenoble, thèse de lettres, 1925, p. 323). Voor wat er verder volgde zie de 
tekst beneden. 

191 F. Buisson, Nouveau dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire 
(1911) haalt op p. 1135 het volgende aan uit het veel geciteerde rapport van minister 
Villemain van 1843 : "Le cours de rhétorique achève cette suite de lecture (van de 
troisième en de seconde) en y ajoutant Ie travail de la composition. Dans ce cours, 
prolongé pendant deux années par quelques élèves, à. de fortes études d'antiquité et à. la 
méditation assidue des modèles les plus purs du génie français, se joint aujourd'hui 
une étude spéciale de l'histoire de France". 

http://anni.es
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Men zou kunnen veronderstellen dat in eerste aanleg Cayx daartoe heeft 
bijdragen, al dan niet onder aandrang van Royer-Collard en van diens 
medestander Guizot, die in de jaren waarin het eerst aan onderwijsprogram
ma's werd gewerkt, zijn professoraat in geschiedenis aan de Sorbonne had 
verwisseld voor hoge functies in de bestuurlijke staatsdienst. Guizot was 
ook al door verblijf in Zwitserland sterk Duits en Engels georienteerd 
- in Genève dromden toen vele Engelsen samen - en stelde al belang in 
historische vergelijkingen tussen Engeland en Frankrijk 192. Heeft, zo kan 
geopperd worden, dat bijgedragen tot het zoeken naar een neutrale naam 
voor de lange reeks van oorlogen, ook al in verband met de behoefte de 
verhouding tot de erfvijand van de laatste eeuwen te verbeteren 1 Behalve 
Hénault's "guerre qui dura - - - plus de cent ans" en wat Russell had 
geschreven, was er immers ook de posthume publikatie van 24 B1le"her 
allgemeiner Geschichte van de sterk door Engeland geboeide Zwitser 
Johannes (von) Müller, die in 1811 posthuum waren verschenen 193. Daar 
werd van "ein hundertjähriger Krieg" gesproken. Guizot kende de werken 
van Müller en had erover geschreven. Heeft dat alles invloed gehad op het 
programma voor het Franse onderwijs in geschiedenis 1 

Zulk een veronderstelling vindt geen steun in de direct beschikbare 
gegevens. Gelijk al gezegd werd, is het onzeker of Cayx na de hem gegunde 
drie jaren een algemeen rapport heeft uitgebracht. Wel staat vast dat 
hij ook nog na 1818 als leraar bemoeiing heeft gehad met het opstellen 
van programma's voor het geschiedenisonderwijs in de verschillende klas
sen. Zo heeft hij samen met Poirson het programma ontworpen voor de 
lessen in oude geschiedenis tot de vestiging van het Romeinse gezag om het 
gehele Middellandse-Zeegebied 194 en daaruit is ook een leerboek voort
gekomen. Maar van de gedrukte programma's, die voor de verschillende 
klassen in 1820 aan de scholen werden toegestuurd, is verder alleen dat van 
Ragon en Durosoir 194 voor de Romeinse geschiedenis bekend (en ook dat is 

192 Guizot, Mémoiru pour servir à l'histoire de mon temps. I (1858), p. 318 B. 
Ch.-H. Pouthas, Guizot pendant la Rutauration. Préparation de l'homme d'état (1814-
1830) (1923) en Id., Lajeunesse de Guizot (1787-1814) (1936). Voor de Engelsen was 
omgekeerd Frankrijk de erfvijand, volgens RusseU, a.w., I, p. 214 van 1829. Er was 
bij hen volgens deze schrijven "an animoBity" tegenover de Fransen ,.which still 
continues to inflame the heart of many an honest Englishman". Dat was al in 1779 
geschreven en werd 1829 herhaald. 

193 Over Müller: Thomas Grütter, Johannu von Müllers Begegnung mit England. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Anglophilie im späten 18. Jahrhundert (diss. Bazel 
1967). 

194 De bewaarde examplaren bevinden zich in de Bibliothèque Nationale. De 
namen der auteurs zijn er met de pen op aangebracht. In de Archives Nationales, 
waar de originele bescheiden van de Commission en van de Conseil royal berusten, 
worden de programma's niet aangetroffen. 

195 Bulletin administratij de l'lnstruction publique, 1I, 1852, p. 69-166, waar een 
lijst van sinds 1802 voor hoger en middelbaar onderwijs goedgekeurde boeken. De 
vier programma's van 1820 werden uitgegeven bij Colas. Van die van 1821 wordt 
geen adres genoemd. 
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tot een leerboek verwerkt, nu van Durosoir en Dumont). Er zijn in 
juli 1820 ook programma's in druk verschenen voor algemene geschiede
nis en voor geschiedenis van Frankrijk maar exemplaren daarvan schijnen 
nergens bewaard te zijn. Er is alleen van bekend dat zij, samen met de twee 
voor oude geschiedenis, op 12 augustus 1820 zijn goedgekeurd 195. De 
namen van de samenstellers worden niet vermeld. Programma's voor de 
geschiedenis van de middeleeuwen en van de nieuwe tijd werden in 1821 
goedgekeurd en terstond ook voorgeschreven. Er is geen spoor van gevon
den, zodat voor het hier gestelde doel , het opsporen van de herkomst van 
de naam Honderdjarige oorlog, langs die weg niets kan worden vast
gesteld 196. 

Wat Cayx persoonlijk betreft, kan nog worden gezegd dat hij, weer 
samen met Poirson, in 1834 een Précis de l'histoire de France heeft laten 
verschijnen 197, waarvan hij zelf het middeleeuwse gedeelte voor zijn 
rekening had genomen. Daar wordt niet van "la Guerre de Cent ans" 
gesproken maar van "la guerre avec l'Angleterre" . Het maakt het on
waarschijnlijk dat hij eerder de hier nagespeurde naam wel zou hebben 
aanbevolen of dat zijn opdrachtgever hem iets in die richting zou hebben 
aan de hand gedaan. 

Iets anders ligt het bij het boek, waarin voor het eerst van "la Guerre de 
Cent ans" sprake is. Het was voor het onderwijs bestemd en werd geschre
ven door Ovide-Chrysante Desmichels, leraar voor geschiedenis aan het 
collège Henry IV te Parijs. Het verscheen in 1823 te Parijs bij Colas onder 
de naam Tableau chronologique de l'histoire du moyen áge. Bij herdruk 
met een kleine wijziging kreeg het de titel van Manuel en na enige om
werking volgens de aanwijzingen van de Conseil royal werd het in 1827 als 
Précis de l'histoire de moyen-áge onder de "ouvrages adoptés" gebracht. 
Er is een uitgave van 1827 van dit boek, die met de kruistochten begint 
en in één band verenigd is met een Précis over moderne geschiedenis van 
de hand van Jules Michelet, die ook al eerder een Tableau aan dat onder
deel had gewijd. Die combinatie heeft geen voortgang gehad. Er was in 
1827 ook al een Précis van Desmichels' hand verschenen, die de gehele 
middeleeuwen omvatte, en in die opzet heeft het boek vele herdrukken 
beleefd tot het in 1842 bij de achtste druk werd uitgebreid tot Précis de 
l'histoire et de la géographie du moyen áge, een uitgave die tot 1854 al weer 

188 Over het toezenden van gedrukte programma's: "Circulaire relative aux 
programme8 de8 cours d'hiBtoire de8 collège8 royaux, 4 juli 1820", in Circulaire8 et 
instructiona officielle8 relative8 à l'Inatruction puhlique, I. Années 1802-1830, Paris 
1863, p. 374 s. Het programma voor middeleeuwse geschiedenis werd 25 sept. 1821 
goedgekeurd en samen met de andere programma's voorgeschreven. Zie uittreksels 
uit de processen verbaal van zittingen van de Conseil, Aroh. Nat., FI7-1560. 

1'7 Cayx was toen leraar aan Charlemagne en Poirson proviseur (= directeur of 
rector) van Saint-Louis. Hun boek wordt in LaroU8se du XIXe Biècle i.v. France 
genoemd onder de gezaghebbende geschiedwerken, ofschoon het bestemd is voor de 
hoogste klassen van de scholen en de eerste jaren van de Ecole Normale Supérieure. 
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een aantal drukken zou beleven. De schrijver was toen al lang geen leraar 
meer. In 1831 was hij rector geworden van de Académie van Aix en van 
1838 tot zijn aftreden in 1848 is hij in gelijke functie in Rouaan werkzaam 
geweest. De Académies werden toen juist nieuw ingedeeld en die van 
Rouaan kwam daarbij te vervallen. 

Desmichels was, als gezegd, begonnen als leraar in geschiedenis aan het 
Collège Henri IV in Parijs. Hij was toen een van de zeven vakleraren, die 
in 1818 aan een viertal collèges royaux in de hoofdstad waren aangesteld 198. 

Cayx was een van hen, verbonden aan Charlemagne, waar een paar jaar 
later ook Dumont werd aangesteld. Poirson was samen met Desmichels 
geschiedenisleraar aan Henri VI, Durosoir was het aan Louis-Ie-Grand en 
Ragon aan Bourbon. Het zijn precies de mensen, die de programma's 
voor oude geschiedenis van 1820 hebben opgesteld en/of die later ook een 
Tableau en (of) een Précis van hun bijzondere studieterrein hebben doen 
verschijnen, alles ook bij Colas, die eerder de programma's van 1820 had 
uitgegeven en bij wie ook de boeken van Desmichels verschenen zijn. 
Als wij er bovendien nog op letten dat de Précis voor Griekse geschiedenis 
van Cayx en Poirson en die over Romeinse van Durosoir en Dumont, 
evenals de Précis van Desmichels over de middeleeuwen, genoemd worden 
als "Ouvrages adoptés par Ie Conseil royal de l'Université de France" 
("seuls préscrits pour l'enseignement de l'histoire dans les collèges royaux 
et communaux") 199, dan wordt het wel heel waarschijnlijk dat Desmichels, 
evenals de andere genoemden, al vroeg bij de voorbereidingen onder lei
ding van Cayx betrokken is geweest. Het is niet ondenkbaar dat hij de op
steller is geweest van het programma voor middeleeuwse geschiedenis dat 
in 1821 werd aangenomen. En werkelijk, terwijl de programma's bijna 
steeds zonder auteursnaam worden vermeld, is er althans op één plaats 
sprake van "Programmes par Poirson, Cayx, Desmichels etc." 199&. 

198 Arrêté van 9 november 1818, Recueil des lois et règlements concernant l'Instruction 
publique, VI, p. 248. Een opgave van verschenen schoolboeken voor geschiedenis 
tegenover het titelblad van Desmichels ' Tableau maakt het mogelijk alle namen bijeen 
te brengen met vermelding van de scholen, waaraan de dragers verbonden waren. 
Sainte-Barbe, waaraan Michelet verbonden was sinds 1822, was geen collège royal. 

199 De boeken die "adoptés" waren, worden vermeld op de achterzijde van het 
omslag van Desmichels' Précis, 8e druk van 1842. De beide boeken over oude ge
schiedenis zijn dan in hun 7e druk. Men onderscheidde aanvankelijk in afnemende 
orde van belangrijkheid "adoption", "recommendation" en "autorisation", Maar er 
is ook wel sprake van "approbation" en "admission". De belanghebbenden wisten 
op den duur zelf de weg niet meer tussen die termen en vroegen nadere toelichting. 
Vandaar een brief over deze materie van 15 october 1835 in Arch. Nat., F17-2782, 
omslag Correspondance. Onder de Juli-monarchie heeft "préscription" de exclusieve 
betekenis verloren: de leraren kregen de keuze uit alle boeken die voor een bepaalde 
leerstof "approuvés" waren. Poirson, Cayx en Desmichels hebben bezwaar gemaakt 
doch zonder succes. De beschikking in Arch. Nat., FI7-1560, 22 juni 1838. 

199& Arch. Nat., FI7-1559, en daarin "Etat des ouvrages admis par décision du 
Conseil royal d'Instruction Publique comme livres classiques, 6me cat., Histoire, 
Chronologie, Biographie". 
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Blijf nog de vraag of laatstgenoemde in 1821 al van "la Guerre de Cent 
ans" heeft gesproken. Wij zullen zien dat zulks inderdaad waarschijnlijk 
mag worden genoemd. Hier kan al dadelijk worden gezegd dat volgens de 
bedoelingen, die in de arrêté van 15 mei 1818 onder woorden werden ge
bracht, de leraren zich vooral moesten toeleggen op het aanbrengen van 
kennis omtrent "la succession des Rois, les événemens les plus remar
quables de leurs règnes, le8 guerres, les traités, les noms des grands hommes 
qui se rattachent aux principales époques de la monarchie" (curs. van mij, 
v.W.). 

Het behoeft niet zonder meer uitgesloten te worden geacht dat Des
michels meer dan bv. Cayx voor invloed van hogerhand zou hebben open
gestaan en zo tot het invoeren van de naam "Guerre de Cent ans" zou 
zijn gekomen. Men moet er zelfs op verdacht zijn want de man maakt in 
het voorwoord op zijn TalJleau (maar niet meer in zijn Précis) dankbaar 
melding van goede raad van "une personne, dont Ie nom serait une re
commandation pour mon ouvrage". Het is verleidelijk hierbij aan ge
sprekken met Guizot te denken, met wie Desmichels werkelijk enig contact 
schijnt te hebben gehad. In de behandeling van de leerstof valt echter van 
Guizot's geest en bedoelingen t .a .v. Engeland niets te bespeuren. 

De invloeden waaronder Desmichels vooral gestaan heeft, vallen wel 
aan te wijzen. Hij spreekt in de tekst van al zijn schoolboeken niet alleen 
van "la Guerre de Cent ans" maar ook van "une guerre plus que sécu
laire", hetgeen nawerking kan zijn van Hénault's bewoordingen. In zijn 
voorwoord bij Tableau vermeldt hij de steun, die hij gevonden heeft in 
Art de veritier les dates maar daarin komt niets van Honderdjarige oorlog 
voor, niet in de folio-uitgave van 1783-87 en evenmin in die van 1818v. 
Wat men er wel vindt is een uitvoerige opsomming van alle strijd zonder 
onderscheid, die de koningen van Engeland en Frankrijk tegen elkaar ge
voerd hebben. Wanneer Desmichels in de druk van 1842 van zijn Précis 
overgaat tot verdere vermelding van bronnen en literatuur, noemt hij 
Histoire de la rivalité de la France et de l'Angleterre van G.-H. Gaillard, 
een werk dat tussen 1771 en 1777 in elf delen verschenen was en in 1818-19 
in zes delen is herdrukt. In de eerste uitgave hebben de vier laatste delen 
een afzonderlijke titel: Histoire de la querelle de Philippe de Valois et 
d'Edouard 111, continuée sous leurs successeurs, uitdrukkelijk bedoeld 
"pour servir de suite et de seconde partie à l'Histoire de la rivalité de la 
France et de l'Angleterre". Daar hebben wij dus wel het onderscheid tussen 
de vroegere conflicten en "la grande guerre pour la succession à la couronne 
de France", dat tot het onderscheiden van de Honderdjarige oorlog heeft 
geleid maar Gaillard laat de strijd doorlopen tot 1558 als de hertog de Guise 
Calais en onderhorigheden verovert en "Ie grand ouvrage de l'expulsion 
des Anglais" voltooid is. Een "Guerre de Cent ans" valt daarbij niet af 
te bakenen. Gaillard kent die naam dan ook niet. Als hij school heeft ge
maakt, dan is het door het bezigen van het woord "rivalité" voor wat aan 
de Honderdjarige oorlog voorafging, enige eeuwen lang. Van "rivalité" 
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is ook bij herhaling sprake geweest in de programma's voor het onderwijs. 
In zijn Tribleau gebruikt Desmichels dat woord ook al maar hij wisselt het 

af met "guerre": "La rivalité entre les deux nations, commencée sous 
Philippe Ier et Guillaume Ie Conquérant, très-vive sous Louis Ie Gros et 
Henri I, se ralentit sous Louis Ie Jeune et Etienne, et se renouvelle plus 
animée que jamais sous Philippe-Auguste et les premiers Plantagenets. La 
première période de guerre se termine sous Saint-Louis et Henri 111, 1242 
et 1259". Als dat alles verder wordt uitgewerkt is het steevast "guerre", 
waarbij het opvalt dat de inhoudsregel boven hoofdstuk XXVII, "De la 
France et de I'Angleterre", waarin op het zojuist uit XXI aangehaalde 
nader wordt ingegaan, niet spreekt van "rivalité entre les deux nations" 
maar "des deux couronnes". § I is echter dadelijk daarop gewijd aan "Etat 
des deux royaumes avant la guerre" en § 11 aan ,,(1113-1125) Guerre 
première entre la France et l' Angleterre". Het overzicht in de Tribleau 
gaat verder zonder onderbreking door met het schetsen van "guerres", 
ook waar de Précis het later heeft over "Seconde période de rivalité". 
Komt tenslotte "La Guerre de Cent ans" aan de beurt, dan wordt in 
beide boeken eerst weer van "rivalité" gewaagd maar gaat het verhaal 
natuurlijk over oorlog. In Tribleau heet de "rivalité" tussen Frankrijk en 
Engeland tot uitbarsting te zijn gekomen, in Précis tussen "deux 
couronnes" . 

Al deze bijzonderheden worden hier niet alleen gegeven om te laten zien 
hoe zeer Desmichels bij Gaillard is te rade gegaan, maar vooral ook om te 
doen uitkomen dat in 's mans voorstelling van zaken geen spoor van ver
zachting of verzoening valt op te merken, niet in Tribleau en ook niet in 
Précis. Ook daarin kan Gaillard hebben doorgewerkt, want als die de tegen
stellingen tussen Frankrijk en Engeland vergelijkt met de latere tussen 
Frankrijk en Oostenrijk, dan stelt hij vast dat de laatste "n'a pourtant 
jamais produit de haines si fortes ni si persévérantes" 200. Een dergelijke 
benadering van de verhoudingen heeft het bij Desmichels blijkbaar ge
wonnen van wat tijdens de Restauratie kon pleiten voor rustiger behande
ling met minder uitvoerigheid over alle strijd die er geweest was. De 
geest van Guizot is hier verre, wat een overigens rijkelijk opgeschroefde 
levensschets van Desmichels over 's mans geestverwantschap met de an
der al meent te moeten zeggen 201, en wat men misschien gissen mag om
trent de persoon, wiens "bons avis" door onze man dankbaar worden ver
meld in het voorwoord bij zijn Tribleau. 

Geen invloed van Guizot dus ook vermoedelijk achter "la Guerre de 
Cent ans", althans niet van betekenis voor de strekking van de voorstel-

200 Gaillard, a.w., XI (IV van Hiswire de la querelle, ed. 1774 s.), p . 499. Voor het 
Engelse wederwoord zie noot 192. 

201 C. Sénès dit la Sinse, Provençaux (Var et Alpes Maritimu), Hiarorien8, phi
l080phes, économiates, artiates, hommes politiques, savants, et marins, Notes biogra
phiques, I, p. 25-30. 
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ling. Als de naam niet geheel en al Desmichels' eigen vondst is geweest, 
zoals die van de "Hundertjährige Krieg" bij Annegarn, dan heeft hij die 
wellicht overgenomen uit overweging van de onderwijskundige voordelen 
van een kernachtige naam ter samenvatting van althans een deel van de 
vele botsingen die er geweest waren, het meest bewogen gedeelte, dat in de 
volgehouden troonstrijd een zekere eenheid vertoonde en waarvan de 
einduitkomst alle nederlagen en vernederingen kon overstemmen. Hij heeft 
daarmee geen bijgedachten opgeroepen, die de komende autoriteiten 
schichtig maakten; toen hij zijn vroegere boeken omwerkte tot de Précis 
om daarmee te voldoen aan de wensen van de Conseil royal en aldus een 
voorgeschreven boek op zijn naam te krijgen, was Frayssinous aan het 
bewind en waren de Conseil royal en het corps inspecteurs van de Univer
sité aangevuld met sterk clericale personen 202. Guizot stond toen al sinds 
1822 buiten alle functies. Het werk dat Desmichels in zijn Tableau en 
Manuel al geleverd had, gaf de nieuwe machthebbers blijkbaar voldoende 
vertrouwen om hen met hem in zee te doen gaan. 

Toch mag men Desmichels niet tot de reactionnairen rekenen . In zijn 
jonge jaren was hij krachtig opgekomen voor de vrijheid van drukpers, 
"garantie de toutes libertés" (1817). Zijn aanvankelijke samenwerking 
met Michelet wijst ook op verlichte denkbeelden. En wat men al zeggen kan 
van zijn behoefte aan officiële erkenning door Frayssinous c.s., hij heeft 
zijn inzichten daarvoor niet verloochend 202. Toen hij in de Précis van 1827 
zijn verhaal van de Honderdjarige oorlog afsloot, gaf hij het volgende ver
gezicht: "Par la prise de Bordeaux se termina cette longue et sanglante 
lutte qui fut tour à tour si glorieuse pour les deux nations (hear, hear!) et 
dont les grands résultats furent l'agrandissement de la France royale par 
l'expulsion des Anglais et l'accroissement du pourvoir royal par la ruine 
d'indépendance féodale et des franchises de la nation" . Hij voegde er 
later nog aan toe: "et enfin l'établissement de l'unité monarchique accom-

202 Garnier, a.w., p . 104, 287,379. De omwerking, die Desmichels zich getroostte, 
was in de verschillende drukken alleen van technische aard. Zij veranderde niets aan 
de geest van de voorstelling. De Tableau en de Manuel waren bestemd "pour servir 
à l'étude et à l'enseignement de l'histoire générale et particulièrement de l'histoire 
de France". Toen voor de geschiedenis van Frankrijk een afzonderlijk boek in go
bruik kwam, bepaalde de PréciB zich volgens het titelblad tot de algemene geschiede
nis der middeleeuwen, zonder Frankrijk in het bijzonder te noemen. De beide eerste 
leerboeken verdeelden de stof over vier tijdperken, de PréciB over twee maar de 
schrijver kwam daar later van terug. Zijn perioden en ook het geheel van de middel
eeuwen kregen toen echter toch enigszins andere grenzen. Dat vergde hier en daar 
een andere groepering van de stof, zoals trouwens in de eerste druk van de PréciB 
ook al opvalt. Het belangrijkste verschil met de vroegere behandeling was dat de 
puntsgewijze opsomming plaats maakte voor een veel uitvoeriger verhaal in ver
tellende trant. Waar de Tableau 172 bladzijden had geteld, kreeg de PréciB in 1827 
al een omvang van 314 bladzijden. In 1842 waren het vooral door toevoeging van de 
aardrijkskunde 491 geworden. Er is echter geen sprake van dat de PréciB meer in 
clericale geest zou zijn geschreven of iets dergelijks. 
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pli par la politique de Louis XI" 203. Aldus werd a.h.w. vooruit gewezen 
en duidelijk gemaakt dat Frankrijk aan het eind van de middeleeuwen al 
toegerust was om de monarchie in staat te stellen tot het verwerven van 
latere glorie. Het was niet schrijvers taak daarop verder in te gaan. Dat 
was voorbehouden aan de auteur, die de nieuwe tijd behandelde, F. 
Ragon, wiens Abregé de l'histoire générale des temps modernes in 1826 al 
een "approuvé" had gekregen (geen "adopté" dus). Maar bij Desmichels 
bespeurt men naast weemoed over verloren rechten toch ook al iets van 
voldoening over verworven mogelijkheden en uitzicht op toekomstige groot
heid - een ambivalentie, zo begrijpelijk bij een burger van "la grande 
nation". 

"La Guerre de Cent ans" bleek aanvaardbaar voor Frayssinous en zijn 
adviseurs. Er is bij de beoordeling van Desmichels' boek misschien weinig 
op gelet. Een beginsel was er in de voorstellingen van de schrijver immers 
nauwelijks mee gemoeid. De naam heeft ook de goedkeuring gekregen van 
de ondersteuners van de Juli-monarchie, ditmaal nu heus Guizot en zijn 
volgelingen. 

Ziehier wat gebeurd is. In 1833 schijnt ter vervanging van de ontwerpen 
uit 1820-21, die van de leraren afkomstig waren geweest en achteraf 
waren aangenomen, een officieel programma ambtshalve te zijn ont
worpen voor geschiedenis en aardrijkskunde, vakken die immers pas weer 
nieuwe aandacht hadden gekregen. Er werd geen eenstemmigheid over 
bereikt en zo bleef de zaak slepen tot in 1838 althans het program voor 
geschiedenis, al dan niet nader gewijzigd, werd afgekondigd 204. Het was 
toen dat "sur Ie rapport de M. Ie conseilleur chargé de tout ce qui concerne 
l'enseignement historique dans les collèges", voor de troisième een be
handeling van de stof werd voorgeschreven, waarbij o.m. "la Guerre de 
Cent ans" werd genoemd. 

Allereerst: wie is het lid van de Conseil royal geweest, dat in de genoemde 

203 Aldus in de druk van 1842. De verdiensten van Desmichels voor de historische 
beeldvorming komen goed uit, als men zijn samenvatting vergelijkt met wat de 
kritiek schreef over een beneden nog te bespreken boek van J. I. J. Bourgon, Abrégé 
de l'histoire de France (2 vol. 1832-33): de auteur "ne parait pas avoir aussi bien 
apprécié la Guerre de Cent ans avec l' Angleterre dans son effet Ie plus important qui 
a été de créer un esprit national en France et de préparer ainsi I'union durable - - -". 
Aldus de bespreking door E. B. in Journal offwiel de l'Instruotion publique, 11, 
21 maart 1833, p. 159-60. 

204 E. Kilian, Tableau historique de l'instruction secondaire de France (1841), p. 232. 
De arrêté van 2 maart 1838 in Bulletin universitaire, 11, nr 134, p. 128 v. Een besluit 
van 1833 is niet teruggevonden en is vermoedelijk ook niet tot stand gekomen. 
Het is niet opgenomen in Bulletin universitaire, is niet te vinden bij Rendu, Code 
universitaire ou Lois, statuts et règlementa de l'Université de France (18352) en evenmin 
in Circulaires et instructions offwielles relatives à l'Instruction publique (1802-1894), 
verschenen in de jaren 1863-94. Dit laatste gegeven dank ik aan de heer M. Nortier, 
conservator aan de Bibliothèque Nationale, het overige weer, als zoveel, aan Mlle G. 
LassalIe. Zelf onderzocht ik de procès verbaux van de Conseil (Arch. Nat., FI7x-1797-
1800) met hetzelfde negatieve resultaat. 
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jaren speciaal de geschiedenis onder zijn hoede had en de laatste vera.nt
woordelijkheid droeg voor de veranderingen in het programma? Het valt 
niet zonder meer uit te maken, maar de keuze is beperkt. Na de Juli
revolutie was de Conseil sterk in samenstelling gewijzigd. Van de acht 
raadsleden, die onder de Juli-monarchie elk een of meer vakken onder hun 
bijzondere zorg hadden, waren voor taal- en letterkunde en geschiedenis 
het meest competent Victor Cousin en Abel-François Villemain, van 1837 
af ook Saint-Marc Girardin 205. Welnu, Cousin was een geliefd leerling ge
weest van Royer-Collard en van Villemain wordt getuigd dat hij een sterke 
indruk van Royer-Collard heeft behouden en zich geestelijk aan hem ver
want voelde. Voor Cousin als voor Royer-Collard had de Charte de ver
zoening gebracht van tegenstrijdige krachten uit het verleden, die door 
kennis van geschiedenis bewust moesten worden gemaakt. Zijn eclecticisme 
was daarbij aansluitend "la philosophie necessaire du siècle". Cousin en 
Villemain werden met Guizot gerekend tot een driemanschap, dat het 
verlichte denken en handelen van de oppositie in de Restauratie-tijd sterk 
had beïnvloed 206. Villemain had in 1814 de colleges van Guizot al waar
genomen v66r hij zelf een leerstoel van de Sorbonne kreeg, voor letter
kundige geschiedenis en welsprekendheid. Saint-Marc Girardin, die jonger 
was, viel voor Guizot in 1833 in. Bij Villemain tenslotte was de belang
stelling voor Engeland en Engelse letterkunde en geschiedenis opva.llend. 
Hij heeft een boek over Cromwell geschreven. Zijn Shakespeare-colleges 
waren beroemd, ook zijn voordrachten over de Engelse verlichting in de 
18de eeuw. Hij beleefde 1830 als een soort herhaling van 1688. Het lijkt 
niet onverantwoord in hem het raadslid te zien, dat in 1833 over de ge
schiedenis ging. Men mag van hem verwachten dat hij de tegenstellingen 
tot Engeland minder uitgediept wilde zien en in die geest iets heeft willen 
ondernemen. 

Saint-Marc Girardin, de derde man wiens invloed overwogen dient te 
worden, schijnt na zijn toetreden tot de Conseil royal in 1837 inderdaad 
de geschiedenis onder zijn hoede te hebben gekregen, zodat er veel kans is 
dat hij het raadslid is geweest op wie in de aanhef van het programma 
van 1838 wordt gedoeld 207. Hij was in onderwijszaken in veel één van zin 
met Guizot. Als ook hij oude gevoeligheden heeft willen verzachten, dan is 
die toeleg met de voorschriften van 1838 heel wel geslaagd. 

Als men het programma vergelijkt met wat Desmichels opdiste, dan 
zijn de versoberingen en beperkingen inderdaad opvallend. Men leest er 

105 Arrêté van 9 april 1830 voor Cousin en Villemain. Verder de artikelen gewijd 
aan de genoemden in F. Buisson, Nouveau dictionnaire de pédagogie en de Nouvelle 
biographie générale. Over de acht almachtige potentaten Jules Simon, Victor OOUBin 
(1891), p. 80 B. 

toe Alfred Comelius, Die Geschichtslehre Victor OoU8ins unter buonderer Berück. 
nchtigung du Hegelschen EinflU88u, diss. Philos. Keulen 1958, S. 73. Zie ook S. 8. 

IO? Antoine Prost, HiBtoire de Z'enseignement en France, 1800-1967 (1968), p. 27-
28; ook G. Weill, Histoire de l'enseignement secondaire en Frame (1921), p. 73 s. 
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in de passages die hier van belang zijn: "Ch. IV (1074-1294), 4, Rivalité 
de la France et de l'Angleterre" en "Ch. V. (1294-1453), 3, Reprise des 
hostilités entre la France et l'Angleterre sous Philippe de Valois et 
Edouard 111. - Guerre de Cent ans. - Dissensions civiles dans les deux 
royaumes. - Expulsion des Anglais". Of dit ook in 1833 zo was ontworpen, 
moet in het midden worden gelaten. De tekst van een besluit of een ont
werp van dat jaar is niet teruggevonden 208. Wij kennen alleen het be
sluit van 1838 en daarin wordt gesproken van "le nouveau programme 
pour les classes d'histoire". 

Hoe dit zij, het is duidelijk dat voor de troisième de middeleeuwse 
strijd tussen de Franse koning en zijn Engelse leenman minder breed wordt 
uitgemeten dan in het boek van Desmichels gebeurde. Bij nader toezien 
blijkt dat verderop nog groter terughouding wordt betoond. Het program
ma omvatte nI. niet alleen de troisième maar alle klassen, dus ook de rhé
torique, waar de middeleeuwse geschiedenis opnieuw aan de orde kwam, 
nu als onderdeel van "Histoire de France, 406-1789". Het is nu merkwaar
dig te zien dat voor die klasse in het gedeelte dat de middeleeuwen betrof 
andere omschrijvingen zijn gebruikt dan die boven voor de troisième 
werden opgegeven. Er wordt daar van vroege strijd speciaal met Engeland 
niet gerept. Volgens Ch. 111 moeten behandeld worden "Commencement de 
la lutte de la royauté contre la féodalité, 987-1108" en "Aceroissement du 
pouvoir royal" met speciaal "Gouvernement de Phillippe-Auguste et de 
Saint-Louis, 1108-1270" en "Suecesseurs de Saint-Louis, 1270-1328", 
terwijl in Ch. IV het programma vermeldt "A vénement de Philippe de 
Valois. - Rivalité de la Franee et de l'Angleterre. - Captivité du roi 
Jean, 1328-1356" met speciale vermelding van "Traité de Bretigny, 
1356-1360", hetgeen vervolgd wordt met "Suite de la rivaIité de la France 
et de I' Angleterre. - Guerres civiles. - Expulsion des Anglais" en wat 
dan verder volgt. 

Geen "Guerre de Cent ans" hier dus. Hoe dat verschil in behandeling 
te verklaren 1 Men zou kunnen veronderstellen dat voor het programma 
van de troisième het boek van Desmichels is gebruikt, een boek over al
gemene geschiedenis, maar voor de rhétorique een ander, dat speciaal aan 
de geschiedenis van Frankrijk was gewijd en waar niet van "la Guerre de 
Cent ans" werd gesproken. Aldus zou dan voor de troisième een nieuwe 
naam in het programma van 1833/38 zijn opgenomen. Het is niet ondenk
baar dat bij het overwegen van een nieuw programma een boek dat al 
"adopté" was tot leidraad zou zijn gekozen, ook al wilde men de leer
lingen nu minder laten vergasten op de strijd met Engeland vóór de 
komst der Valois dan bij Desmichels het geval was. Maar juist gezien het 
welgevallen waarmee de laatste de tegenstellingen in zijn boek had uit
gestald, lijkt het toch meer voor de hand te liggen dat niet zijn boek maar 
het bestaande programma van 1821 het uitgangspunt is geweest voor de 

208 Zie noot 204. 
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troisième en het programma van 1820 betreffende de geschiedenis van 
Frankrijk voor de rhétorique. Als het inderdaad zo gegaan is, heeft men 
"la Guerre de Cent ans" in het geschrift van 1821 vermoedelijk al aan
getroffen en is de naam in de jaren '30 bij alle besnoeiing behouden. 
De nieuwe naam voor de oorlog kan dan met nog groter vrijmoedigheid 
aan Desmichels worden toegeschreven dan boven veronderstellenderwijs al 
werd gedaan. Hij is ook al ouder dan de Tahleau van 1823. 

Wat er tussen 1833 en 1838 aan het programma is gedokterd, valt niet 
na te gaan. Men kan evengoed veronderstellen dat er dadelijk is uitgegaan 
van de programma's van 1820/21, als dat daartoe pas later is besloten, 
nadat een poging van de Conseil om op eigen kracht iets behoorlijks tot 
stand te brengen tot een misgeboorte had geleid. Een leerboek, dat voor de 
rhétorique de "Guerre de Cent ans" nog vermeed, is de Histoire de France 
van Cayx en Poirson geweest maar een ander boek, de Abrégé de l'histoire 
de France van J. I. J. Bourgon, professor in Besançon, gaf de naam in 
1833 al wel en zal dus zeker niet zijn gebruikt voor wat er tenslotte voor de 
rhétorique tot stand kwam. Juist dat verschil in terminologie tussen de 
verschillende leerboeken maakt het eerder aannemelijk dat dadelijk de 
bestaande programma's als uitgangspunten zijn gekozen 209. 

Invloed van de voorschriften van 1838 valt aan te nemen in een boek van 
Victor Boreau, een compilator, die ook gedichten en romans moet hebben 
geschreven en die zich vooral tot clericale kringen richtte 210. In 1838 
zette hij een "Cours complet et méthodique de l'histoire universelle et 
d'instruction" op, waarvan achtereenvolgens een 30 delen verschenen. In 
1839 begon hij daarin met een Histoire de France sur un plan entière
ment neuf. Het tweede deeltje daarvan, dat van 1328 tot de eigen tijd 
loopt, onderscheidt twee perioden van "la Guerre de Cent ans", van 1328 
tot 1380 en van 1380 tot 1461. Daar werkte het programma van 1838 dus 
misschien al door, maar dan toch op een plaats, waar die voorschriften 
de naam juist nog niet gebruikten! Het voorwoord stelt vast wat "les grands 
éléments du génie de la France" zijn en noemt "Ie catholicisme, la 
nationalité, la liberté". Met dat laatste zal wel op de vrijheid van onder-

209 Hier volgen nog enige titels van schoolboeken, waaruit blijken kan dat men 
de bekendheid met of lust tot invoeren van de naam "Guerre de Cent ans" voor
eerst niet overschatten mag : J. Genouille, Abrégé de Z'histoire du moyen-dge (1832), 
p. 399, noemt "une guerre de près de cent vingt ans". Oours d'histoire par L. (Con
stantin) et F. P. (Bransiet) van 1834 en Barberet, Histoire du moyen-dge et Z'histoire 
de Frame (deel 11 van Leçons d'histoire van Herbert, Geruzez, Bouchîtte et Barbaret, 
1838), noemen geen tijdsduur. Men vindt in 1860 nog een Histoire de Frame van 
Colart, waarin de oorlog op 107 jaar wordt gesteld. Het lager onderwijs werd ver
trouwd gemaakt met "la Guerre de Cent ans" door A. Magin, Histoire de Frame 
abrégé (1850) maar Mme L. de Saint-Oüen, Histoire de France (18662), volstaat met 
"cette longue rivalité - - - pendant plus d'un siècle". 

210 Over Boreau zie G. Vapereau, Dictionnaire universeZ des contemporains (di
verse drukken tussen 1850 en 1893). De boeken van Boreau afgewezen en eindelijk op 
last van de minister aanvaard: Arch. Nat., F17-1560 en 1561. 



OORLOOSDUUR IN OORLOOSNAMEN 75 

wijs zijn gedoeld, waarover liberalen en clericalen steeds gestreden hebben 
tot de wet-Falloux de laatsten hun zin gaf. Daarnaast zal Boreau ook aan 
de nationale vrijheid hebben gedacht, waartoe de Honderdjarige oorlog, 
die de Engelse macht uitdreef, zo veel had bijgedragen. Als hij op p. 73 
van deel II de uitkomsten daarvan bespreekt, schrijft hij zuur van "les 
Anglais, qui repoussés enfin dans leur île, n'eurent de longtemps aucune 
infiuence sur les destins de ce peuple (de la France), qu'ils avaient sans 
cesse voulu dominer". Dezelfde afkcer van de Engelsen hier dus nog als 
in de 18de eeuw door Gaillard werd onder woorden gebracht. 

Het deel van het schoolprogramma van de jaren '30 dat ons hier nog 
altijd bezig houdt, werd, als gezegd, misschien al in 1833 ontworpen. 
Guizot was toen minister van Onderwijs. Het werd bevestigd of wel 
gewijzigd in 1838 onder minister de Salvandy. De "Guerre de Cent ans" 
verdween weer uit de voorschriften, toen Cousin in 1840 acht maanden 
minister was geweest en een nieuw reglement voor het baccalaureaats
examen was uitgevaardigd, dat zijn opvattingen weerspiegelde. De eisen 
voor geschiedenis moesten gematigd worden en om dat te bevorderen' was 
een reeks van 50 standaardvragen aangaande de oudheid samengesteld 
en een andere van 50 met betrekking tot middeleeuwen en nieuwe tijd, 
waaruit de candidaat op het mondeling examen één moest trekken. Het 
was wel al van 1821 af voorschrift geweest dat ieder aldus het onderwerp 
kreeg toegewezen, waarover hij ondervraagd werd, maar tot 1840 had er 
geen officiële lijst van geijkte vragen bestaan. De vragen waren vroeger 
door de examencommissies elk jaar vastgesteld op grond van wat voor het 
onderwijs was voorgeschreven. Nu moest het juist andersom gaan. De 
vragenlijst was het vaste gegeven en het onderwijs moest op juiste be
antwoording berekend zijn. Ook nu moest de geschiedenis van de middel
eeuwen in de troisième worden behandeld en kwam allerlei daarvan onder 
"Histoire de France" nog weer ter sprake in de rhétorique, maar er kon 
geen verschil meer bestaan in terminologie, zoals in 1838 het geval was 
gebleken 211. 

Waarop men de leerling gedurende zes jaar had voor te bereiden was 
vlak gehouden in verband met het streven naar verlichting van eisen. 
De feodale strijd met de Engelse koning werd afgedaan met "Premières 
luttes de l' Angleterre et de la France" en de Honderdjarige oorlog was 
teruggebracht tot "Histoire de la France et de l'Angleterre depuis l'avè-

211 Zie voor het programma van 1840 Kilian, a.w., p. 253 en 259; Piobetta, 
a.w., p. 355, 378, 446-50, 748s. geven inlichting over de vragenlijsten sinds 1821 en 
over de officiële vragen van 1840. In 1865 heeft minister Duruy met de centraal 
opgestelde questionnaires, die jaren achtereen maatgevend bleven, gebroken en het 
examen laten aansluiten bij wat voor geschiedenis toen werd voorgeschreven voor de 
"classe de rhétorique" en voor de "classe de philosophie". De leerstof voor het exa· 
men begon toen bij de jeugd van Lodewijk XIV en liep door tot het jongste verleden. 
In 1871 heeft men het einde genomen bij 1848 en het omstreden Tweede Keizerrijk 
buiten beschouwing gelaten op de scholen. 
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nement de Philippe de Valois et d'Edouard III jusqu'à. l'expulsion des 
Anglais". In de maanden van de Oosterse crisis, waarin dit voorbereid en 
afgekondigd werd, zal het niet als een poging tot verzachting van tegen
stellingen bedoeld zijn geweest. 

Er werd in 1840 niet afgedongen op de eenheid van het grote tijdperk 
van beproeving en uitkomst. De geschiedenis sedert Philips van Valois 
tot de verdrijving van de Engelsen, dat was immers juist het verhaal van 
de Honderdjarige oorlog. "La Guerre de Cent ans" kon als naam blijven 
voortleven en deed dat ook. Het boek van Desmichels werd ook na 1840 
nog herdrukt en zal toen dus in gebruik zijn geweest, even goed als tevoren. 
In diezelfde tijd, in 1842, liet M-N Bouillet, proviseur (directeur) van het 
Collège Bourbon, zijn Dictionnaire univer8el d'hi8toire et de géographie 
verschijnen. Daarin was aan "Cent ans (Guerre de)" (van 1337 tot 1437) 
plaats gegeven alsof er niets veranderd was. Bouillet was een leerling van 
Cousin en werd door hem gepousseerd. Zijn dictionnaire was bedoeld als 
een hulpmidàel voor leraren en, het mag ook wel worden gezegd, hij was 
allerminst een man die geneigd was tegen een heersende stroom in te 
gaan. Hij voegde zich maar al te gemakkelijk naar officiële wensen. Ver
melding van "la Guerre de Cent ans" beschouwde hij dus blijkbaar niet 
als afwijking van een program, dat door het gezag van zijn leermeester 
werd gedekt 212. Hij heeft aldus ertoe bijgedragen dat de naam hechter in 
het onderwijs verankerd raakte. 

Minister de Salvandy heeft in de nadagen van de Juli-monarchie de 
Honderdjarige oorlog weer met de volle naam onder de examenvragen 
doen opnemen maar overigens veel gelaten zoals het onder Cousin was 
geformuleerd. Zijn reglement was van october 1847 maar werd pas ge
publiceerd op 15 januari 1848. Zijn opvolger van de eerste maanden van 
de Tweede Republiek, Hippolyte Carnot, heeft dadelijk een en ander in 
het programma gewijzigd maar in de vragen voor geschiedenis geen ver
andering gebracht 213. Achille de Vaulabelle, die na hem kwam, heeft in 
juli 1848, bij herziening van de eisen voor toelating tot de nieuwe (en 
ephemere) École d'administration, de gepubliceerde lijst van onder
werpen, waaruit voor een opstel over een geschiedkundig onderwerp 

m Over Bouillet zie Dictionnaire biographique de la Frame (1965) en vooral ook de 
Grande dictionnaire univer8el du XIXme 8iècle van LaroU8se, 11 (1867) waar door 
vergelijking van 's mans boek van 1842 met de druk van 1859 wordt aangetoond dat 
hij tal van artikelen onder invloed van de heersende stroming in clericale zin heeft 
gewijzigd. Zijn dictionnaire, die eerst op de Index had gestaan, verwierf daarmee de 
goedkeuring van de bisschop van Parijs (1849) en van de H. Stoel (1854). Het boek is 
na de dood van de schrijver in 1865 nieuw opgezet en beleefde in die gedaante nog 
vele drukken. Ten tweeden male gereorganiseerd had het opnieuw succes. In 1914 
was het aan zijn 34ste druk toe. 

218 Bulletin universitaire, XVII, p. 17 (de Salvandy, 15 jan. 1848) en Ibid. p. 74, 
het besluit van Carnot (25 maart 1848) om voor geschiedenis bij het eerder voor
geschrevene te blijven. Ik dank deze gegevens wederom aan de heer M. Nortier. 
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gekozen kon worden, gewijzigd en ietwat uitgebreid, o.a. door de moge
lijkheid te openen dat de kandidaat zich zette aan een "Récit rapide 
de la Guerre de Cent ans avec l'Angleterre" 214. De minister wees erop dat 
hij met zijn onderwerpen bleef binnen hetgeen voor het baccalaureaat 
werd gevraagd. Het is niet onwaarschijnlijk dat het leerboek van Des
michels (1842) als hulpmiddel ter voorbereiding was gedacht, want behalve 
voor de Honderdjarige oorlog kon men daar ook voor de meeste andere 
toegelaten onderwerpen van middeleeuwse geschiedenis terecht. In 
verschillende gevallen was bestudering van één enkel hoofdstuk voor het 
doel al voldoende. Waar Desmichels zich sterk beperkt had, verwees hij 
de lezer naar de Précis de l'histoire de France van Cayx en kon men daar de 
gegevens vinden voor nog een paar andere onderwerpen van de lijst. 

De École d'administration werd in 1849 opgeheven, toen de Falloux 
minister was onder de prins-president. Na hem kreeg de Parieu de leiding 
van het ministerie, de man die de wet, die gewoonlijk "la loi-Falloux" 
genoemd wordt, door de Assemblée wist te loodsen. Aldus werd voor het 
lager onderwijs de vrijheid verkregen, waarop van clericale zijde zo lang 
al was aangedrongen. Voor het middelbaar onderwijs werd hetzelfde be
reikt door een decreet van 16 november 1849, waarbij gebroken werd met 
het voorschrift dat kandidaten voor het baccalaureaat een certificaat van 
gevolgd officieel onderwijs moesten overleggen. Het reglement van 26 
novemberd.a.v. stelde toegang tot het examen open voor ieder die de leef
tijd van 16 jaar had bereikt, ongeacht de wijze waarop hij zijn kennis had 
opgedaan 215. 

Dat reglement van november 1849 gaf ook weer een examenprogramma 
voor het baccalaureaat. Het schrapte Pascal en Voltaire van de lijst van 
schrijvers van wie stukken ter explicatie konden worden voorgelegd. 
Cousin had die schrijvers erop gebracht, de Salvandy had hun werken 
weer geschrapt, Carnot had die weer hersteld - een touwtrekken tussen 
mensen van verschillende politieke overtuiging 216. Voor de geschiedenis 
bleef de Parieu dicht bij wat al gold sinds het reglement van de Salvandy, 
o.a. met een vraag betreffende "Rivalité de la France et de l' Angleterre 
depuis Philippe de Valois et Edouard III - Guerre de Cent ans- Charles V, 
Charles VI, Charles VII - Commencement de la guerre des deux Roses en 
Angleterre" . In september 1852 werd dat wat nader gepreciseerd door het 
noemen van Crécy en Poitiers, de Armagnacs en de Bourguignons, Azin
court, Jeanne d'Arc en "Nouveau progrès de l'autorité royale en Fran-

214 A. de Beauchamp, Recueil des lois et règlementa BUr l'enseignement 8upérieuI', 
11 (1882), p. 33s., vooral p. 41 en p. 50. De school werd in augustus 1849 weer opge· 
heven. De opleiding van ambtenaren werd toen toevertrouwd aan de faculteiton van 
rechtswetenschappen. 

115 Piobetta, a.w., p. 77n. 
211 Bull. univ., XVIII, p . 3068., speciaal p . 313. Aldus weer de heer Nortier. Voor 

de lijst van schrijvers Piobetta, a.w., p. 68-9 n. 
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ce" 217. Het lijkt alles van weinig belang voor ons onderwerp, nu wij "la 
Guerre de Cent ans" van begin 1848 af onder alle regiems zonder onder
breking op het program hebben gevonden. Bij ander toezien blijkt er 
echter toch wel wat veranderd te zijn toen Louis Napoleon Bonaparte het 
bewind in handen had genomen. 

In 1840 en ook in 1848 nog werd de eeuwenlange strijd tussen Fransen 
en Engelsen nog in zijn verschillende fasen aan de orde gesteld vóór het 
tot de Honderdjarige oorlog kwam. In 1849 en sterker nog in 1852 werd 
over al die vroege tegenstellingen niets gevraagd. Er zal op de scholen 
dus ook niet veel van verteld zijn. De Engelse koning ging daar vóór de 
Honderdjarige oorlog volstrekt schuil onder de grote feodale heren tegen
over wie de koning van Frankrijk zijn gezag probeerde te versterken. Een 
opvallende terughouding valt ook te constateren bij vermelding van het 
eind van de grote oorlog. Terwijl in 1848 nog een triomfantelijk "Expul
sion des Anglais" werd vermeld, bleef dat in 1849 en 1852 althans in de 
vragen voor baccalauréat ès lettres achterwege. 

Het is bij deze voorschriften, naar wij eerder zagen, dat Victor Duruy 
aansloot, niet alleen in zijn schoolboeken maar ook in de editie van het 
boek, die hij aan de ouders van de leerlingen en aan verdere belangstellen
den in handen wilde geven. Hij vermeldt "Première victoire de la royauté 
sur l'aristocratie féodale (1180-1328)" , "La Guerre de Cent ans. Nouvelle 
anarchie (1328-1436)", "Dernière victoire de la royauté sur l'aristocratie 
féodale (1436-1491)". Maar hij kan toch de verleiding niet weerstaan om 
onder dat laatste hoofdstuk ook te brengen "Expulsion des Anglais de 
France et gouvernement de Charles VII" . Hij kon dat verantwoord achten 
doordat wel niet in het programma voor baccalauréat ès lettres maar wel 
in dat voor de natuurwetenschappelijke richting daarvan inderdaad nog 
gesproken werd. 

Dat programma voor geschiedenis in de klassen, die op het baccalauréat 
ès sciences aanstuurden, moet nog afzonderlijk worden bezien. Tot de bi
furcatie na de drie " classes de grammaire", die in 1852 werd ingevoerd, 
was al in 1847 een aanloop genomen, toen in maart van dat jaar een "en
seignement spécial" werd ingericht, piuallel aan het onderwijs in de tradi
tioneel-klassieke richting. Voor geschiedenis kwam daar alleen "Histoirè 
de France" aan de orde. Het programma daarvoor, dat op 7 october 1848 
in de Bulletin universitaire verscheen, kort voor het aftreden van minister 
Vaulabelle, regelde voor de troisième het onderwijs in de middeleeuwse 
geschiedenis op een wijze, waarbij Desmichels ten volle aan zijn trekken 
kwam. Het somde onder de nummers 10 tot en met 19 alles op wat er 
aan "rivalité", ,,lutte", "rupture", "guerre" , "hostilités" tussen Frankrijk 
en Engeland is voorgevallen, met alle tijdelijke successen die daarbij van 
tijd tot tijd zijn behaald en alle vernederingen die geleden zijn, tot ten-

217 De programma's van 1852 bij Piobetta, a.w., p. 766 s. en 770s. Le siècle de 
Louis XIV kwam nu wel op de lijst maar Pascal niet. 
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slotte de "expulsion des Anglais du royaume" het werk kwam bekronen. 
De "Guerre de Cent ans" ontbrak in de reeks natuurlijk niet. 

In 1852 is dit in het programma voor baccalauréat ès sciences nog dui
delijk te herkennen. De bewoording is gematigd maar de episoden van 
strijd blijven toch heel duidelijk uitkomen, veel duidelijker dan wij in het 
programma voor baccalauréat ès lettres aantroffen. Naast de baronnen is 
het steeds ook de Engelse koning die moeilijkheden maakt en de uit
breiding van de Franse koningsmacht weerstaat en de triumf over de 
uitdrijving van de Engelsen is onverholen, zoals wij al zagen. Wat achter
wege blijft is wat in 1848 werd vermeld over uitbreiding van Franse in
vloed of macht over Zuid-Italië, Portugal, Jerusalem, Constantinopel, 
de paus, door Franse baronnen, prinsen of de koning zelf. 

De vraag rijst nu hoe de autoriteiten in 1852 tot hun programma's 
zijn gekomen. Het is vrij zeker dat niet Saint-Marc Girardin er de hand in 
heeft gehad. Hij was in dat jaar nog wel lid van de Conseil, maar die Raad, 
in 1850 herdoopt tot Conseil supérieur de 1'Instruction Publique, was al 
in 1845 geheel van karakter veranderd en had practisch geen invloed meer. 
Het is even zeker ook niet het werk van Duruy geweest, die bepaald geen 
persona grata was en wiens schoolboeken herhaaldelijk van clericale zijde 
werden aangevochten. Wij zijn tegen het begin van het Tweede Keizerrijk, 
in de tijd , waarin Michelet zijn lezingen aan de Collège de France moet 
staken, afgezet wordt en weldra ook zijn post aan de archieven verliest. 
Zijn leerboeken uit de jaren toen hij les gaf aan een lyceum of aan de École 
Normale Supérieure worden en blijven lang verboden 218. Duruy voorziet 
in de behoefte met boeken die uit dezelfde geest geboren zijn en blijft 
ondanks kerkelijk bezwaar vrij van ernstige gevolgen. Dat was het beste 
dat hij gehoopt kan hebben. Invloed in het ministerie kan hij in deze 
jaren niet gehad hebben. Het ging in 1852 trouwens om veranderingen van 
nog heel andere strekking dan ons heeft bezig gehouden. Duruy had daar
voor nog geen autoriteit. 

Wie dan wel aan de touwtjes trok, is zeker voor een aangelegenheid als 
ons bezig houdt moeilijk te achterhalen. In 1852 was de gehele Université 
weer in de greep van het ambtelijk apparaat gebracht, waarboven alleen 
de minister zichtbaar bleef. Die minister was toen Fortoui, een oud
Saint-Simonist, die zich omringde met geestverwanten 219. Er was in het 
departement vooral belangstelling voor natuurwetenschap en techniek, 
zoals bij het credo der bestuurders paste. De terughouding tegenover oude 
tegenstellingen, die vooral in het program voor baccalauréat ès lettres 
opvalt, kan daarmee evenwel moeilijk in verband worden gebracht. 
Als er overwegingen van algemeen beleid in het spel zijn geweest, moeten 

218 Over Michelet in deze tijd, G. Monod, La vU et la pensée de Julea Michelet, 
2 dln, (1923). 

218 Piobetta, a.w., p . 88. 
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die aan andere preoccupaties zijn ontsproten. Een aanwijzing van wat die 
geweest kunnen zijn, mag misschien worden gezien in het volgende. 

Juist in 1852 was, als gezegd, van clericale zijde een populair leesboek 
verschenen, dat La Guerre de Cent ans als titel had. Het was geschreven 
door Théodore Bachelet, leraar aan het lyceum te Rouaan, en maakte 
deel uit van een "BibIiothèque morale pour la jeunesse, publiée avec 
a.pprobation" 220. Het voorwoord repte, met toespeling op de vele oorlogen, 
die tot in het begin van de 19de eeuw gevoerd waren, en wat zich verder 
had voorgedaan, weer van "animosité héréditaire entre Français et An
glais, - - - que de nos jours encore on a tant de peine à faire entière
ment oblier". Daar werd dus gezinspeeld op de nog steeds bestaande ge
voeligheid, die wij ook al bij Gaillard en bij Boreau tot uiting hebben zien 
komen. Onder het Tweede Keizerrijk zou die tot een opvallende anglo
fobie uitgroeien 221 maar toen Louis Napoléon in 1849 president van de 
Tweede Republiek was geworden, had hij ook al een sterke animositeit 
tegen Engeland aangetroffen. De legitimisten waren nog vervuld van af
keer van de erfvijand. De republikeinen wantrouwden Engeland, dat 
zich in 1793 tegen de Revolutie had gekeerd en dat misschien opnieuw zulk 
een houding zou gaan aannemen. De Orleanisten, met Engeland eerst in 
een entente cordiale verbonden, hadden zich in de Oosterse kwestie ge
dwarsboomd gezien en na herstel van de goede verstandhouding was het 
toch weer misgegaan in verband met de Franse toeleg in Spanje, in Zwit
serland, in Italië. Bij hen waren vertrouwen en bewondering verkeerd in 
ergernis en afschuw, ook al omdat Engeland de eerste was geweest om de 
Februari-revolutie te aanvaarden en de Britse ambassadeur op zijn post 
te laten blijven. De Bonapartisten, tenslotte, zagen in Engeland de niet 
aflatende vijand van hun grote keizer van weleer 222. 

Napoleon heeft aan die stemming geen voet willen geven en een goede 
verstandhouding met Engeland nagestreefd om een herstel van de coalitie 
van 1814 te verhoeden. Zijn plaats kon niet zijn aan de kant van de machten 
van het behoud. Heeft hij, nog prins-president toen de schoolprogramma's 
van 1849 en 1852 werden opgesteld, daarvoor al oog gehad en is het de 

220 Théodore Bachelet, La Guerre de Oent ans (1852, herdrukt 1859-1880). Het 
boek verscheen met kerkelijk nihil obstat. Dezelfde schrijver leverde de bijdragen 
over Cent ans (Guerre de) in Ch. Dézobrey et Th. Bachelet, Dictionnaire général de 
biographie et d'histoire (2 vol, 1857-61). 

221 Hierover A. Cobban, A history of modern France, Il, p. 175 en L. M. Case, 
French opinion on war and diplomacy during the Seoond Empire (Philadelphia 1954), 
p. 23 f. 

222 Aldus wordt de situatie geschetst in een brochure van 1858, kennelijk door de 
Franse regering geïnspireerd, waarin uitvoerig wordt verteld wat de keizer gedaan 
heeft om Engeland gunstig te stemmen. Ondanks dat werden er geregeld aanslagen 
op zijn leven beraamd door mensen, die in Engeland gastvrijheid genoten. De titel 
van het anoniem geschrift is L'empereur Napoléon 111 et l'Angleterre. Het werd nog in 
hetzelfde jaar gevolgd door Un mot sur la brochure Napoléon III et l'Angleterre, 
waarin het eerste werd geresumeerd. 
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bedoeling van de nieuwe opzet geweest de geesten ook bij het onderwijs in 
geschiedenis in rustige banen te leiden 1 Als wij alleen het programma voor 
de Latijnse klassen van 1852 voor ons hadden, zou er veel voor te zeggen 
zijn. Het voorschrift veel van de middeleeuwse Engels-Franse conflicten 
daar onbesproken te laten of onder algemene noemer te brengen, zou de 
veronderstelling wel aannemelijk maken 223. Maar in het programma 
voor de andere richting komt dit zo veel minder tot uiting dat toch eer de 
neiging opkomt af te zien van pogingen om achter de programma's een 
bewuste toeleg te zoeken. Achter deze programma's en misschien ook wel 
achter de vroegere1 

Het wederinvoeren van de naam "Guerre de Cent ans", vóór de re
volutie van 1848, kan toch wel verband hebben gehouden met de behoefte 
door een slagwoord het uitzicht op Frankrijks glorie bewust te maken, 
dat aan het eind van de middeleeuwen was vrij gekomen. In dat opzicht 
had het programma van 1840 de zin van de schoolpraktijk miskend. 
Het ingebruiknemen van de naam "Guerre de Cent ans" door nationaal 
gestemde, clericale auteurs als Wallon en Chantrel kan worden uitgelegd 
als bewijs van de betekenis, die de naam voor het bewogen gemoed kon 
hebben, ook al wordt niet tevens aangenomen dat deze schrijvers zich 
graag hebben gevoegd naar een veronderstelde bedoeling van de nieuwe, 
voor kerkelijke invloeden toegankelijke machthebber. Jeanne d'Arc was 
voor hen de nationale heldin. Aan het uitdiepen van vijandschappen waar
mee haar verlossende daad geen verband hield, hadden zij geen behoefte. 
Ook mensen van andere gezindheid hebben aan de Honderdjarige oorlog 
houvast gehad voor hun historisch bagrip van de krachten der natie. 
Zij hebben onder voorgaan van Duruy de oude tegenstellingen tot Enge
land voortaan ook vooral op dat voor Frankrijk zo glorieus ge eindigde 
tijdperk betrokken. 

Het rijk van Desmichels' boek kwam nu ras tot een einde. De laatste 
druk is van 1854, als Duruy de fakkel al heeft overgenomen in de geest, 
die eerder al beschreven is en die niet alleen paste bij ev. overwegingen van 
1852 maar uit overeenkomstige voorkeur bij liberalen al sinds de jaren'30 
zich telkens had doen gevoelen. Desmichels had wel de verdienste gehad 
als eerste de nu gangbare naam te hebben gebruikt en in zijn Précis had 
hij ook al gewezen op de samenhang tussen de uitkomst van de Honderd-

223 Voor nieuwe geschiedenis behoefde geen nieuwe geest te worden aanbevolen. 
Daarvoor was al in het programma van 1840 nadruk op de voortdurende vijand. 
schap van en jegens Engeland vermeden. Bovendien werd het verhaal toen niet 
verder gebracht dan 1789. In 1852 kregen Revolutie en Keizerrijk natuurlijk wel een 
beurt. Het geschiedde zonder dat de onverzoenlijkheid van Engeland als thema werd 
aangenomen. Revolutie, Consulaat en Keizerrijk besloegen samen één vraag. Veel 
diepgang zal bij de kandidaat dus niet verwacht zijn. Het belette Duruy niet bij het 
laatste jaar vóór de vrede van Amiens te vermelden "L'Angleterre s'obstinait dans 
sa. haine" en ook verder was het onvermijdelijk dat de rol van Engeland werd beo 
sproken. Het kwam daarbij in het leerboek echter niet tot bv. een verwijzing naar de 
vroegere tegenstellingen, in de middeleeuwen en later sinds 1688. 
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jarige oorlog en de latere grootheid van Frankrijk. Maar dat boek was al 
die tijd in hoofdzaken ongewijzigd gebleven, zodat daar als van ouds alle 
oorlogen met Engeland de revue passeerden, of dat nu de bedoeling van de 
autoriteiten was en met de voorstellingen van de natie strookte of niet. 
Het paste daardoor niet bij het nieuwe programma en niet bij de nieuwe 
bezinning op het verleden. Het kon dus beter verdwijnen. Dat zal voor de 
schrijver een teleurstelling zijn geweest maar toen hij in 1866 overleed, 
had hij althans de voldoening gehad te ervaren hoe zijn "Guerre de Cent 
ans" zich gehandhaafd had en steeds meer terrein won 224. 

Het waren vooral onderwijsmannen geweest die op zijn vondst waren 
ingegaan. Men mag zelfs zeggen dat wie de naam al vroeg gebruikte steeds 
op de een of andere manier aanraking had met de school. Dat gold van 
Duruy, die de naam als eerste ruime bekendheid gaf. Bachelet, die in 1852 
de naam koos als titel van een leesboek voor de opgroeiende jeugd, was 
leraar aan het lyceum te Rouaan, d.w.z. tot de reorganisatie van 1848 
in de Academie waar van 1838-48 Desmichels rector was geweest. Bésche
relle, die in 1845 "la Guerre de Cent ans" als staande verbinding in zijn 
woordenboek vermeldde, heeft ook schoolboeken op zijn naam gehad, 
nu niet op het gebied der geschiedenis maar van de Franse grammatica. 
Wat in zijn geval de doorslag heeft gegeven, was echter dat hij te rade ging 
bij Bouillet, een onderwijsman, die voor leraren schreef (1842). Van 
Boreau kan worden gezegd dat hij het onderwijs wilde dienen. Bourgon was 
"professeur d'histoire à la faculté des lettres de l' Académie de Besançon". 
Hij gebruikte de naam in opkomst in 1832-33 en schreef voor de scholen. 
Eindelijk Filon, die de naam ook al in 1832 gebruikte: hij was toen sinds 
kort leraar in geschiedenis aan de lycea in Parijs, waar juist in 1831 
Desmichels afscheid nam om rector te worden in Aix. Het verdient ver
melding dat bij deze man duidelijk behoefte heeft bestaan de betrekkingen 
met Engeland te verbeteren, zoals Guizot en de zijnen hebben gewild maar 
waartoe Desmichels' boek niet bijdroeg. In zijn voorwoord noemt hij zijn 
onderwerp, "Ie parallèle historique de la France et de l'Angleterre", van 
belang voor de tijd waarin men leefde: "Dans un temps ou la solution de la 
plupart des questions européennes depend de la conduite que tiendront la 
France et I'Angleterre, tout ce qui se rappoI'te à I'histoire de ces deux 
nations, tout ce qui fait connaître leur caractère, leurs intérêts, leurs 
rivalités, leurs alliances, enfin tout ce qui tend à expliquer leur avenir 

224 Desmichels, die ook een Hiatoire générale du moyen-áge (1831) op zijn naam 
heeft staan, die in twee delen werd gebracht tot het einde der Karolingen, schreef 
nog vóór aan de École des Chartes de kritische studie van de overlevering op gang 
werd gebracht. Zijn geschriften over de vroege middeleeuwen werden spoedig achter
haald en zijn reputatie kreeg erdoor te lijden: "Ch.-O. Desmichels compte parmi les 
historiens les plus nuisible de son époque" getuigt de Dictionnaire biographique de 
la France in 1965. Hetzelfde zou gezegd kunnen worden van Bourgon, want ook hij 
heeft de legenden van de dierbare voorgeschiedenis kritiekloos naverteld. Hij vulde 
daarmee het gehele eerste deel van zijn boek. 
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par leur passé, excite un intérêt particulier - - -". Wie denkt aan de 
Belgische kwestie dier dagen kan zulk een uitspraak voor de jaren '30 
begrijpen. 

Er zijn ook voorbeelden te geven, waaruit blijkt dat een en dezelfde 
auteur buiten het onderwijs de naam nog vermeed maar die voor onderwijs
doeleinden weer wel gebruikte. Jules Michelet kwam in zijn Histoire de 
France met de delen III van 1837 en IV van 1840 toe aan de geschiedenis 
van resp. de jaren 1270 tot 1380 en 1380 tot 1422. In deel V volgde in 1841 
het verhaal over de periode 1422 tot 1461. In zijn slotbeschouwingen van 
wat hij "les guerres des Anglais" placht te noemen, wees hij op "deux ou 
trois cent ans d'efforts et de guerres". Te voren had hij een Précis de 
l'histoire de France jusqu'à la Révolution française geschreven, dat nog 
voor de middelbare school bestemd was en voor de eerste jaren van de 
École Normale Supérieure, waaraan de schrijver reeds maître de con
férences was. Het boek kwam in 1833 van de pers. Michelet spreekt daar 
van "la guerre d' Angleterre" maar zonder dat de lezer vooraf met een 
andere naam vertrouwd is gemaakt, sluit hij op blz . 200-1 het verhaal 
daarvan af met de volgende zin: "Le vieux Talbot, Ie héros de ces guerres, 
mourût la même année au combat de Castillon et la Guerre de Cent ans 
flnit avec lui". De schrijver moet met de scholieren in gedachten de naam 
die in de klas werd gebruikt onwillekeurig hebben neergeschreven. 

Een ander geval van hetzelfde verschijnsel levert ons Ph. Ie Bas, een 
oud-militair, die na studie te Parijs een mooie loopbaan heeft gehad als 
geschiedenisleraar, maître de conférences aan de Ecole Normale en ad
ministrateur van de bibliotheek van de Université. In zijn Précis d'histoire 
du moyen age van 1839 noemt hij "la Guerre de Cent ans" in de inhouds
opgave van boek XI, ch. I. Bij ch. II gaat het weer over "rivalité de la 
France et de 1'Angleterre" maar de schrijver heeft dan toch zijn tol be
taald aan het schoolgebruik en aan het programma van 1838! In zijn 
France, Dictionnaire encyclopédique, verschenen in de reeks "L'Univers, 
Histoire et description de tous les peuples" noemt hij, gelijk al eerder ter 
sprake kwam, in deel IV van 1841 wel "Cent jours" maar niet "Guerre de 
Cent ans" en in deel IX van 1843 komen wel voor "Guerre de Trente ans" 
en "Guerre de Sept ans" maar de Honderjarige oorlog is "guerre entre la 
France et l' Angleterre". Het ontwikkelde publiek behoefde niet met 
schooltermen te worden lastig gevallen. Wij weten dat de school met haar 
bedenksel het tenslotte toch van het leven heeft gewonnen en met name 
ook de wetenschap heeft meegetrokken - een verschijnsel dat zich in dit 
geval in Frankrijk in nog veel sterkere mate heeft voorgedaan dan wij in 
Nederland in de geschiedenis van de naam Tachtigjarige oorlog waarnamen. 
Victor Duruy is de verbindingsman geweest tussen school en ontwikkeld 
publiek en Henri Wallon, die een wetenschappelijk verantwoord beeld wilde 
geven van een nationale heldin, kwam als eerste over de brug. Het is een 
niet onaardige bijzonderheid dat Duruy samen met Wallon in 1840 een 
Géographie politique de la France liet verschijnen en dat Ph. Le Bas in het 
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voorwoord op zijn Précis dank brengt "à mon jeune ami M. Victor Duruy, 
autrefois mon élève à l'École Normale". 

Wat de school heeft ingevoerd, zal de school ook willen handhaven, 
Dat ligt in de aard van haar wezen. Maar hier moet toch ook worden ge
zegd dat de Honderdjarige oorlog als begripseenheid heel wel in groter 
verband kan opgaan. Dat is in wat daarover gezegd werd hopelijk vol
doende uitgekomen en zoals bij de Tachtigjarige oorlog al gezegd werd: 
de nieuwe geschiedbeoefening voelt vaste bakens en geijkte indelingen meer 
en meer als belemmering. Zij is voortdurend doende tradities te doorbreken 
en over de grenzen van eenmaal erkende grootheden heen nieuwe samen
hang te ontdekken. Het is dus niet onmogelijk dat het proces nog eens 
wordt omgekeerd, dat de geschiedwetenschap haar vrijheid in dezen 
algemeen duidelijk maakt en dat dan de school schoorvoetend gaat volgen. 
Maar zo ver is het voorlopig nog niet. 



SLOTBESCHOUWINGEN 

De behoefte aan duidelijkheid door middel van het getal heeft in ver
schillende gevallen geleid tot namen, die oorlogsduur tot uitdrukking 
brengen. Het valt op dat het steeds veelvouden van tien jaren zijn geweest, 
die in de namen werden opgenomen, of wel getallen onder de tien die 
daarvoor bruikbaar werden geacht. Het twaalftallig stelsel heeft nage
werkt in het Twaalfjarig bestand, dat in de Nederlandse geschiedenis al 
vroeg een vaste naam heeft gekregen 225. Er is, voornamelijk in Duitsland, 
ook sprake van de Dertienjarige oorlog, van de Duitse Orde tegen Polen 
en de Pruisische steden, van begin 1454 tot eind 1466. Als die 17 jaar had 
geduurd, was dat misschien ook wel in een naam tot uitdrukking gebracht, 
want ook dat getal heeft lang een bijzondere lading gehad. Maar een be
stand van 23 jaren of een oorlog, die 35 jaar had geduurd, zouden stellig 
niet naar tijdsduur zijn benoemd. 

Niet alle mogelijkheden tot namen van het goede type zijn gebruikt. In 
1654 gewaagde de Hollandsche Mercurius van de tweejarige oorlog met de 
Engelsen226• Het kwam niet tot een naam. Israel Hoppe (tI679) schreef 
een Geschichte des vierjährigen Krieges und sech8jährigen Waflenstilstands 
zwischen Polen und Schweden 1626-1636. Men hoort verder niet van de 
genoemde kenmerken. Evenmin heeft La Guerre de Sept mois (1870-71) 
van T. de Saint-Germain tot een algemene naam geleid. Soms bleek een 
voorstelling prematuur te zijn gewekt, zoals die van veertigjarige oorlog, 
waarvan de Staten in 1609 repten in de verwachting het bestand van dat 
jaar te zijner tijd in een vrede te kunnen omzetten. In onze eigen tijd heeft 
men voorbarig gesproken van Israels Zesdaagse oorlog van 1967. De 
latere gebeurtenissen in Voor-Azië voorspellen aan die naam geen lang 
leven. In Zuid-Mrika gebruikt men soms de verzoenende naam Driejarige 
oorlog (1899-1902) maar dat vindt (nog1) weinig weerklank. Ter verduide
lijking van zijn kijk op een recent tijdperk gaf A. Muller aan zijn te Brussel 
verschijnend boek van 1947 de titel La seconde Guerre de Trente ans, 
1914-1945. In dezelfde geest noemt professor U. Schwarz van Genève 
"the second Thirty Years' War of 1914 to 1945" in Newsletter ot the 
European Association tor American Studies 14, 1968-70, p. 9. Op ver
gelijkbare wijze wees Seeley op de tweede Honderdjarige oorlog, die 
Engeland in 1688 tegen Frankrijk begon. Hoe goed ook gevonden, de 

225 Zo vindt men ,,'t twaalf jarich Bestand" bv. al bij E. van Meteren, Hi8torie 
der Nederlandllcher ende haerder naburen oorlogen tot den jare 1612, 's-Gravenhage 
1614, fO 614 voo 

228 D. Grosheide, Cromwell naar het oordeel van zijn Nederland8e tijdgenoten, 
blz. 84, nr. 2. Het omgekeerde deed zich voor toen de Negenjarige oorlog als naam het 
won van de tweede oorlog met Frankrijk. 
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vergelijking sloeg niet aan. De suggestie van Muller heeft zeker nog minder 
kans op succes, al kan Schwarz het tegendeel doen vermoeden. 

De Dertienjarige oorlog, zoëven genoemd, verdient nog afzonderlijke 
behandeling. De dertien jaren worden al in de vroegste Duitse kronieken 
genoemd 227. In de Poolse is ook wel sprake van veertien jaar 228. In de 
16de eeuw verschijnt in druk de Historia und einleUige Beschreibung des 
grossen 13-jerigen Kriegs (1582) van Dionysius Runau en Kaspar Schütz 
vermeldt in zijn Historia rerum Prussicarum (1592) onder de bronnen die 
hem ten dienste stonden de kroniek van Johannes Lindow, secretaris van 
Danzig, die "den dreyzehend jährigen Krieg, bey welchen er selbst gele bet 
hat, beschrieben von Anno 1454 bis 1466" 229. 

De naam slaat nog niet aan. Het blijft bij een oorlog die dertien jaar 
geduurd heeft en meer van zulke omschrijvingen, ook nog in de 18de 
eeuw. Frederik de Grote bv. spreekt van "la guerre ..... qui dura treize 
ans" 230 . Bij Ludwig von Baczko zal men in de Geschichte Preussens (1792) 
de naam nog niet vinden. Johannes Voigt maakt in zijn gelijknamig werk 
gebruik van de kroniek van Runau en haalt die aan met de boven gegeven 
titel (VIII, 1838, S. 325, 707) maar daarbij blijft het. Pas als historici
nieuwe-stijl tot bronnenkritiek komen en op grondslag daarvan nieuwe 
uitgaven van kronieken tot stand brengen wordt, het eerst in hun vaktaal, 
"der Dreizehnjährige Krieg" onder specialisten een gangbaar begrip 231. 

In algemene historische werken komt men de naam ook dan (en nu) 
niet geregeld tegen. Als W. Hubatsch in Historia Mundi (VI, 1958, S. 281) 
het einde vermeldt "des Dreizehnjährigen Bündnerkrieges", is daar een 
geleerde aan het woord, die in 1968 een supplementdeel zal toevoegen aan 
de fotografische reproduktie van de Scriptores rerum Prussicarum (oorspr. 5 
delen, 1861-1874). Bij Weber, Pflugk-Harttung, Lindner zal men de naam 
niet aantreffen. Ook niet in de nieuwste editie van de Propyläen WeU
geschichte, in Gebhardts Handbuch der deutschen Geschichte of bij P. Rassow 
in zijn Deutsche Geschichte (1953) . De dertien jaren worden veelal wel ver
meld maar tot naamgeving leidt dat niet. D.e.t. wordt de naam wel 
gebruikt door E. Heinzei in Lexicon historischer Ereignisse und Personen 
(1956) Lv. Deutscher Ritterorden en in een artikel van G. Franz, Friede 

221 Scriptores rerum PrwJ8icarum, III (1866), S. 705, IV (1870), S. 670, V (1874), 
S. 141. 

228 Polonicae historiae corpus (1582), I1, p. 219, 289 maar p. 774 in de kroniek van 
Cromerus toch 13 jaar. 

229 M. Töppen, Geschichte der preuszischen Historiographie (1853), S. 91. 
280 Mémoire8 pour 8ervir d l'histoire de la maison de Brandebourg (1751), p. 47. 
281 Dit al bij Töppen en zijn medewerkers aan de S. S . rerum PrwJ8icarum (5 

delen, 1861-1874), bv. IV, S. 729 n. en V, S. 37. De naam wordt ook gebruikt door 
J. Caro, Geschichte Polena, V, S. 1 (1886); H. Prutz, Staatengeschichte de8 Abendlande8 
(1887), S. 492; Ottokar Lorenz, DeutBchland8 Geschichtsquellen im M. A. 8eit der Mitte 
des dreizehnten Jahrhunderts (1886), S. 222. Zie verder Dahlmann-Waitz i.v. 
P. Simson en W. Brüning, voor studies resp. van 1891 en 1892-95. J. Loserth, 
Geschichte des 8päteren Mittelalter8 (1903) noemt ook nog een opstel van V. Röhrich. 
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von Thorn, in 8achwörterbuch zur deutschen Geschichte (1958). De indruk 
blijft dat de naam tot de kring de specialisten beperkt is 232. 

Tegenover zulk een geleerdennaam kent de Nederlandse geschiedenis in 
de Tiendaagse veldtocht een spontaan in de volksverbeelding en het 
spraakgebruik opgenomen benaming. Zij gaat terug op de legerorder van de 
prins van Oranje van 13 augustus 1831 en een K .B. van 12 september en 
werd dadelijk in boektitel en Nederlands dicht en ondicht verder ge
dragen 233. In Frankrijk blijkt de naam bekend te zijn of althans geweest 
te zijn bij de geschiedschrijvers en ook bv. Alfred Stern gebruikt hem in zijn 
Geschichte Europas von 1830 bis 1848 (I. 1905, S. 245). In België heeft men 
de naam niet dadelijk overgenomen. In 1856, als de veldtocht van voor 
25 jaar herdacht wordt, bezigt P. A. Huybrecht hem nog niet, maar Pirenne 
heeft zich bij het Nederlandse gebruik aangesloten en in de Grande encyclo
pédie de la Belgique et du Congo van 1938 volgt F. van Kalken het ook 235. 

De naam is houdbaar gebleken, wel vooral doordat geen verdere krijgs
gebeurtenissen in hetzelfde verband zijn gevolgd. De aanval op de citadel 
van Antwerpen van 1832 was een onderneming van de mogendheden en 
werd door Franse troepen uitgevoerd. Belgen en Nederlanders, de laatsten 
behalve de bezetting, bleven er buiten. 

Zulk een prompte en afdoende naamgeving (maar met minder emotie 
gemengd) hebben wij in hetgeen boven behandeld werd alleen aangetroffen 
bij de Zevenjarige oorlog. De andere oorlogen waarvan de namen bespro
ken werden, zijn alle eerst alleen gekenschetst, niet genoemd, naar het 
aantal jaren van hun duur en zelfs dat nog niet terstond. Pas geleidelijk is 
dat karakteristikum in een naam verwerkt. Van een duur van 30 en van 
80 jaren werd al in de 17de eeuw gesproken, stellig naar de geest van een 

232 Buiten Duitsland wordt de naam slechts uiterst zelden gebruikt. Als Desmond 
Seward in History today van december 1970, p. 864 "the Thirteen Years' War" 
noemt, heeft hij zich juist in Duitse geschriften verdiept. 

233 Al in augustus 1831 had A. van der Hoop Jr. zijn dichtstuk gereed: De Tien
daagsche veldtocht. Zegekroon den Prins van Oranje en zijne dapperen aangeboden; 
W. H. Warnsinck Bz. publiceerde zijn gedicht in Vaderl. LeUeroefeningen, 1836, 
11, blz. 479-485. De strijdliederen en vloekpsalmen van C. G. Withuys werden al 
op blz. 29 genoemd. F. J. Hallo, Staat- en geschiedkundig overzigt van de Belgische 
omwenteling in 1830-1831, in betrekking tot het oude Nederland (1831), blz. 258, 
noemt "den tiendaagschen strijd". N. G. van Kampen, Gedenkboek van Nederlands 
moed en trouw gedurende den Belgischen opstand (1834), blz. 309: "de Tiendaagsche 
veldtogt". Joh. Olivier Jzn., Merkwaardigheden uit den Tiendaagschen veldtogt der 
Nederlanders in België verscheen ook in 1834. Een verzameling van dagorders, officieele 
rapporten en andere berigten betrekkelijk den Tiendaagsche veldtogt in 1831 verscheen te 
Utrecht in 1833. De dagorder van 13 augustus aldaar blz. 5. 

284 Zie bv. Histoire générale van Lavisse en Rambaud, X, p . 363. In Lavisse, 
Histoire de France contemporaine, V (1921), p. 75: "dix jours". G. Weill, L'éveil des 
nationalités et le mouvement libéral (1936) geeft geen naam of zinspeling. 

235 P. A. Huybrecht, Histoire politique et militaire de la Belgique 1830-1831 
(1856); H. Pirenne, Histoire de Belgique, VII, p. 33; Encyclopédie de la Belgique et du 
Oongo (1938), p. 595. 
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tijd, die de betekenis ging inzien van wegen en meten en tellen. De Hon
derdjarige oorlog werd pas later naar geschatte tijdsduur gekarakteriseerd, 
zeker wel omdat begin noch einde ervan zonder tegenspraak konden worden 
aangegeven. De aanloop tot de naam Negenjarige oorlog werd nog weer 
later genomen . Er waren daarvoor namen te over in gebruik. 

De eigenlijke naamgeving heeft het eerst bij de Dertigjarige oorlog haar 
beslag gekregen. Het laat zich goeddeels wel verklaren, ten dele reeds als 
men bedenkt hoe algemeen een geschiedverhaal nog lang volgens regerings
jaren van keizers en koningen placht te worden ingedeeld. In Duitsland 
met zijn vele potentaten, van wie een groot aantal tegenover de keizer 
stond, kon de tijd van de grote worsteling juist niet bevredigend volgens 
dat gangbare beginsel worden beschreven 236 . De behoefte aan een neutrale 
naam deed zich dus gevoelen, die alle groeperingen en alle tegenstellingen 
kon dekken. De Duitse strijd met godsdienst en vorstenmacht als inzet is 
verder zo zeer met de grote internationale politiek verbonden geraakt 
dat een naam als Duitse oorlog niet als adequate uitdrukking kon gelden. 
Het werd duidelijker naar mate de Duitse vorsten in zelfstandigheid 
toenamen en ook een eigen buitenlands beleid konden voeren. Met de 
Dertigjarige oorlog kwam het tot een niet onaanvaardbare benaming. 

Bij de vrede in 1648 hebben partijen in Duitsland een vergelijk moeten 
vinden voor verdere samenleving. Dat, gevoegd bij de wonden, die de 
oorlog achterliet, gaf geen gelegenheid om voldoening in een triomfante
lijke naam tot uitdrukking te brengen. Het kleurloze van de "Dertigjarige 
oorlog" was dan nog maar het beste van de mogelijkheden. 

In Nederland was het anders. De strijdende partijen gingen uit elkaar en 
in het vrije Noorden kon van een gewonnen vrijheidsoorlog worden ge
sproken, die onder leiding van de prinsen van Oranje tot een goed einde 
was gebracht. Die oorlog had 80 jaar geduurd maar er was vooreerst nog 
geen behoefte om dat laatste uit een vaste naam te laten spreken. De 
neiging daartoe kwam pas op, toen èn de positie van Oranje èn de inhoud 
van het vrijheidsbegrip als probleem aan de orde kwamen. 

In de 19de eeuw is de kleurloze naam Tachtigjarige oorlog toch echter 
pas langzaam aan in vast gebruik gekomen, later bv. dan van Dertig- en 
Zevenjarige oorlog gesproken werd en wel het eerst bij het militaire onder
wijs. Zij die in hun geschiedverhaal een boodschap tot sterking der ge
moederen wilden overbrengen, hebben geruime tijd sprekender, meer 
kenschetsende namen gebezigd. Het gebeurt tegenwoordig opnieuw onder 
indruk van de betekenis, die de scheuring der Nederlanden voor Noord en 
Zuid heeft gehad, hoewel de de neutrale naam onder bijzondere omstandig
heden toch ook goede krachten heeft kunnen wekken. 

236 Tijdens de oorlog zijn toch wel nog verschill~nde werken verschenen, waarin 
de gebeurtenissen worden beschreven volgens de regeringsjaren van de elkaar op
volgende keizers. Zie Dahlmann-Waitz, Quellenkunde der deutschen Geschichk, i.v_ 
Lotichius en W Msenberg, beiden Habsburgsgezinde schrijvers. 
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Bij het inburgeren van de naam Tachtigjarige oorlog heeft het gebruik 
daarvan in schoolboeken een belangrijke rol gespeeld. In Frankrijk was 
dat voor "la Guerre de Cent ans" in nog veel sterker mate het geval. 
Anders dan in Nederland is daar de school sinds de jaren twintig van de 
vorige eeuw zelfs in alle opzichten voorgegaan. Er valt overigens wel een 
aantal punten van overeenstemming aan te wijzen, wanneer gedacht wordt 
aan de problemen, die vernieuwing van het geschiedenisonderwijs stelde. 
In de wereld, die door de Franse Revolutie en de Napoleontische tijd was 
omgewoeld, zal dat een algemene bevinding zijn geweest. Vergelijking van 
de gang van zaken in Nederland en in Frankrijk doet de obstakels beseffen. 

In beide landen al dadelijk na de ommekeer meer aandacht voor ge
schiedenis bij het onderwijs, gecombineerd nu met aardrijkskunde, en 
eerst invoering daartoe van een werk uit de 18de eeuw, gevolgd door 
opdrachten tot het schrijven van nieuwe leerboeken. Gemeen waren ook 
de weerstanden bij het doorbreken van de traditie, het gebrek aan vak
leraren op terreinen buiten de oudheid, onzekerheid over de plaats van het 
nieuwe vak in de programma's, wisseling van inzicht in de betekenis van 
vaderlandse naast algemene geschiedenis. In beide gevallen daarbij ook 
nog het zoeken naar een oplossing van specifieke opgaven, die de nieuwe 
situatie stelde, in Nederland gelegen in het samengaan met de zuidelijke 
provinciën, in Frankrijk in de wens betere verhoudingen te bevorderen 
met de vroegere erfvijand231 • 

In Frankrijk heeft de middeleeuwse strijd met Engeland de eenheid van 
staat en natie mogelijk gemaakt en land en volk a.h.w. voorbereid op de 
grote rol, die de Franse wereldmacht, politiek en cultureel, in de volgende 
eeuwen zou spelen. Het lange proces van die voorgeschiedenis kon slechts 
op grotere afstand worden overzien en de jaren van de Honderdjarige 
oorlog, die later bijeengenomen en te zamen benoemd zijn, konden ook 
slechts met enig opzettelijkheid als gesloten eenheid worden onderschei
den. De aandacht, die de middeleeuwen geleidelijk gekregen hebben, en de 
afbakening in de geschiedschrijving van een tijdvak tussen Oudheid en 
Nieuwe Tijd, waaraan positieve betekenis voor latere eeuwen moest worden 
toegekend, dat verschijnsel heeft het mogelijk gemaakt de Anglo-Gallische 
oorlogen als incubatietijd voor latere grootheid te zien. In het tijdperk der 
Restauratie, zo zou men zich kunnen voorstellen, kan heimwee naar 
nationale glorie de aandacht in versterkte mate ook op de voorgeschiedenis 
van de grote eeuwen hebben getrokken. Zo is het zeker ook wel geweest 
maar de geschiedschrijving bleef zich lang redden met traditionele indeling 
volgens regeringstijden. Zij kon bij brede en diepe behandeling daarin zelfs 

237 Dat beide landen protesten tegen de overheidsscholen hebben gekend en 
streven naar vrijheid van onderwijs reikt verder dan de bijzondere problemen bij het 
onderwijs in de geschiedenis, die hier aan de orde zijn, maar heeft zich in kritiek op 
leerboeken toch ook bij dat laatste doen gevoelen, in zuidelijk Nederland echter 
eerder dan in Frankrijk, waar in het Restauratietijdperk daarvan nog weinig te be
speuren valt door de verbondenheid van kerk en staat. 
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ongedachte voordelen ontdekken voor vrije schildering: Michelet wijst in 
zijn Histoire de France (ed. van 1876, VII, p. 82) op "deux ou trois cent ans 
d'efforts et de guerre". ,,11 y avait presque trois siècles que l'Angleterre avait 
épousé l'Aquitaine avec Eléonore". De naam Honderdjarige oorlog is zeker 
niet buiten verband met de genoemde geestelijke bewustwording gevonden 
maar had zijn oorsprong toch vooral in de behoeften van het onderwijs, 
waar op eenvoudige duidelijke wijze houvast moest worden gegeven aan de 
geesten: qui bene distinguit bene doeet . Zo althans zullen de overwegingen 
van Desmichels zijn geweest, toen hij een programma ontwierp. De epi
sche vlucht van Annegarn, die niet veel later in Duitsland het ronde getal 
in een naam verwerkte-en vooreerst geen navolging vond-is hem vreemd 
geweest. 

In Frankrijk is de naam eerder in het huisgezin bekend geraakt dan in de 
studeerkamer, doordat kort na 1850 door Duruyeen populair-wetenschap
pelijk werk uit een schoolboek is afgeleid. De vraag in hoeverre ook over
wegingen van verzoenend algemeen beleid het gebruik van de naam hebben 
bevorderd, kon in het voorafgaande slechts gissenderwijze worden beant
woord. De boeken van Desmichels, die de naam het eerst hebben uitge
dragen, waren zeker niet op verzachting van tegenstellingen bedacht. 
Die van Duruy veel meer en die hielden in elk geval nauw verband met een 
officieel programma. 

In Engeland tenslotte , waar de negatieve uitkomst van de strijd om 
continentale macht als een "blessing in disguise" kon worden beschouwd, 
heeft de Honderdjarige oorlog, die niet op eigen grondgebied was gevoerd, 
bij bezinning op nationale waarden veel minder duidelijke gestalte ge
kregen dan in Frankrijk. Tot naamgeving is het er pas laat gekomen, wel 
voornamelijk in navolging van wat zich in Frankrijk al had voorgedaan. 
Merkwaardigerwijs zijn ook hier een schoolboek en een boek voor de alge
meen ontwikkelde lezer de voertuigen geweest, waardoor de naam in ge
regeld gebruik is gebracht. Met het begrip "Hundred Years' War" heeft 
J. R. Green bewust een nieuwe stijl van geschiedschrijving willen bevor
deren. Hij brak aldus met de traditionele indeling volgens regeringsjaren, 
die hij beschouwde als steun voor conservatieve opvattingen. 

De naam Honderdjarige oorlog wordt in Frankrijk en Engeland beide 
gebruikt en is ook verder algemeen gangbaar. Dat laatste kan ook gezegd 
worden van de namen Dertig- en Zevenjarige oorlog. Van de Tachtigjarige 
en in nog sterker mate van de Negenjarige oorlog geldt dat zij buiten Neder
land slechts in zeer beperkte mate worden gebezigd. De jaren van de 
eigenlijke Nederlandse opstand krijgen steeds ruime behandeling in 
binnen- en buitenland, maar daarbij wordt veelal slechts een deel van de 
80 jaren betrokken, zeker in het buitenland. Voor het overige zijn de 
Nederlandse oorlogen zo sterk met internationale verwikkelingen verweven 
geweest, dat zij weinig of niet afzonderlijk worden beschouwd. Het hangt 
samen met een verandering in de geschiedschrijving, die in de loop van de 
19de eeuw zich voltrok, juist in de tijd dat de naam Tachtigjarige oorlog in 
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Nederland gangbaar werd. De verdere ontwikkeling der geschiedweten
schap kan deze afzijdigheid alleen nog maar versterken. 

Het onderzoek waarvan hier rekenschap gegeven is, werd, als in de 
aanvang is gezegd, opgezet naar aanleiding van de vraag hoe de naam 
Tachtigjarige oorlog ontstaan en in gebruik gekomen is. Nu aan het slot 
van deze verhandeling die vraag nog weer aan de orde is gekomen en de 
aandacht is bepaald bij het beperkte gezag, dat de naam naar buiten heeft 
verworven, mogen wij tevens bedenken dat dit in de Duitse bezettingstijd 
een voordeel is geweest. 

De gevoelswaarde van de naam bleek toen in de kring der natie aan
zienlijk te zijn. Het verdient afzonderlijke vermelding want het kan de 
historicus te denken geven, nu hij in eigen bedrijf de naam weinig bruik
baar meer acht en er wel afstand van wil doen. 



UITWEIDING I 

DE DRIE- EN DE VIERDAAGSE ZEESLAG 1 

In 1835 verscheen de Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen van 
J. C. de Jonge. Men vindt er in de inhoudsopgaven gesproken van "Drie
daagsche zeeslag van Portland" en "Tweedaagsche zeeslag van Portland" 
maar ook van "de beroemde vierdaagsche zeeslag", zonder plaatsbepaling. 
Er valt uit af te leiden dat de hoofdletters slechts worden gebruikt omdat 
het begin van een vermelding zulks vergt maar ook dat de laatstgenoemde 
strijd al beschouwd wordt als een klasse apart. In een noot op II, 1, blz. 96, 
wordt gesproken van "het verhaal van dezen driedaagschen strijd" maar 
II, 2, blz. 290 en blz. 314 krijgt, ook in een noot, de Vierdaagsche zeeslag 
wel een hoofdletter en zo is het ook op blz. 259. 280, 327 in de tekst 2. 

Vóór De Jonge waren meest omschrijvingen gebruikt. Wel heeft Cornelis 
van der Aa in de inhoudsopgaven van zijn Beknopt handboekje (1800-1803) 
"Driedaagsche zeeslag" en "Vierdaagsche zeeslag" met de hoofdletter 
maar dat is zijn gewoonte bij elk nieuw punt in de opsomming. In zijn 
tekst heeft hij het over een slag van "drie dagen lang" en een andere 
"vier dagen achtereen". Andere schrijvers komen in hun verhaal vooreerst 
hoogstens tot een driedaagse of vierdaagse zeeslag of strijd, bv. N. G. van 
Kampen (1819) en G. Bruining (1825). De laatste weet trouwens niet van 
een vierdaagse slag, alleen van een driedaagse. Na De Jonge echter wordt 
de Vierdaagse zeeslag (met de hoofdletter) vermeld door B.H. Lulofs, 
Kort overzigt van de geschiedenis der Nederlanden (1837), die nu echter van 
geen driedaagse rept. In zijn Kort overzigt van de geschiedenis des vaderlands 
(1841) noemt Groen "de driedaagsche (zeeslag) bij Portland" en "de vier
daagsche zeeslag" zonder plaatsaanduiding maar beide zonder hoofdletter. 
L. G. Visscher, Leiddraad tot de algemeene geschiedenis van het vaderland 
(1851) zet de namen van de slagen (met hoofdletter aan het begin en zon
der lidwoord) als titels boven paragrafen. Wijnne, Geschiedenis van het 
vaderland (1865), drukt die cursief maar zonder hoofdletter en met lid
woord. Verscheidenheid genoeg dus maar toch ook duidelijk een algemene 
bereidheid tot het volgen van een meer en meer inburgerende gewoonte. 
Het gebruik van de hoofdletter, al dan niet, is hier niet het belangrijkste. 
De Jonge bv. komt voor de Vierdaagse zeeslag daarvan terug in latere 
drukken van zijn werk, hoewel deze slag voor hem toch wel echt een naam 
heeft gekregen. Zie derde druk, II (1869), blz. 66, 83, en ll9. 

De Vierdaagse zeeslag heeft de Driedaagse mee getrokken. Als van 
"tweedaagsche slag by Nieuwpoort" (1653) wordt gesproken in het 
Handboek van Groen is dat niet als naam bedoeld. Evenmin is dat het 
geval als in het Handboek van Gosses en Japikse twee verschillende ont-

1 Zie nader blz. 95. 
2 Dit verschil in beklemtoning ook al in De Jonge's Levens-beschrijving van 

Johan en Oorneli8 EvertBen (1820), blz. 58 en 170 tegenover blz. 139 en 235. 
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moetingen aldus worden gekenschetst (1653 en 1666, beide malen op de 
hoogte van Nieuwpoort). Bij Warnsinck, Van vlootvoogden en zeehelden 
(1940), wordt d.e.t. op blz. 322 de Tweedaagse zeeslag van 1666 met de 
hoofdletter gedrukt en als vaste verbinding beschouwd. De neiging tot 
het benoemen van deze slag speurt men trouwens al bij J. J. Backer Dirks 
in zijn De N ederlandsche zeemagt, 11 (1867), blz. 179. Voor deze schrijver 
zijn de Driedaagse en vooral de Vierdaagse zeeslag bekend te achten be
grippen (zie ib., blz. 47, 54, 179, 193). 

Er kunnen nog heel wat meer (vooral school-) boeken op deze punten 
worden onderzocht. Het denkbeeld naast de Tiendaagse veldtocht ook de 
Drie- en Vierdaagse zeeslag te betrekken bij de geschiedenis van de naam 
van de Tachtigjarige oorlog, kwam pas op in een fase van het onderzoek, 
toen vele moeilijk bijeen te garen schoolboeken alweer uit het gezicht 
waren. Wat hier geboden wordt, lijkt echter toch wel een aanwijzing te 
geven van wat men van verder vorsen verwachten mag. 

De Engelsen hebben altijd grote aandacht gegeven aan hun zeeoorlogen 
en dus ook aan de gevechten die hier ter sprake zijn. Werken van de 18de 
eeuw die vooral aan maritieme geschiedenis gewijd zijn als van Lediard 
en van Hervey geven beschrijvingen van de zeeslagen, soms ook een om
schrijving met vermelding van de tijdsduur maar geen namen, tenzij men 
"Blake and Dean's three days' engagement" en "a four days' engagement" 
bij Lediard, Naval history of England (1735), p . 548 en 581, als namen zou 
willen beschouwen. In 1818 verschijnt The naval history of Great Britain 
van John Campbell waar op een onopvallende plaats (11, 338) "the Four 
days' battle". In de algemene Engelse geschiedenissen is het nog in de 
eeI'ste helft van de 19de eeuw als in de 18de en de vermelding bij Green, 
Short history of the English people (1874) is niet anders. Wanneer er ver
andering is gekomen, kon niet worden vastgesteld. Zeker is dat de 20ste 
eeuw vertrouwd is met" the Four Day's Battle" en in mindere mate 
ook met "the Three Days' Battle". In Profit and Power (1957) geeft Ch. 
Wilson de eerste met hoofletters, de andere met kleine letters aan het 
begin van de woorden. Ook als dat geen opzet is geweest, weerspiegelt 
dit verschil in behandeling de grotere aandacht die de Vierdaagse zeeslag 
bij de meeste schrijvers krijgt. De Driedaagse zeeslag is in Engeland vooral 
bekend als "the battle off Portland" , al vindt men "the Three Days' 
Battle" toch ook wel vermeld, bv. in Letters and Papers relating to the 
First Dutch War (1652-1654), ed. by C. T. Atkinson, Publications of the 
Navy Records Society ,vol. XXXVII (1910), p. 18. In Frankrijk en Duits
land is dat onderscheid nog sterker. Daar vindt men een zeeslag van drie 
dagen niet genoemd, terwijl wel "der berühmte Slacht von vier Tagen" 
wordt vermeld (Ranke, Englische Geschichte, IV (1863) S. 287) en bij Lavisse 
en Rambaud, Histoire générale, VI, p. 74, zelfs "la bataille de quatre 
jours". Maar dat schijnt een uitzondering te zijn. Ch. de la Roncière, 
Histoire de la marine française, V (1934), p. 449, komt niet verder dan 
"une bataille de quatre jours", en meestal wordt een omschrijving gegeven. 



UITWEIDING II 

DE NAAM HONDERDJARIGE OORLOG IN NEDERLANDSE 
GESCHRIFTEN 

In Nederland heeft men vertalingen gelezen van de Duitse werken van 
Müller (1820v. door N. G. van Kampen), Pölitz (1832v. door P. G. Witsen 
Geysbeek), Becker (eerst 1837v. door A. Doyer; later 1850v. door G. D. J. 
Schotel), Schlosser (1855v. door D. van Hinloopen Labberton en J . L. 
Terwen) en A. Streckfuss (1869v. door B. ter Haar Bzn.). Het laatstgenoem
de werk geeft geen naam of omschrijving op grond van de lange duur van 
de oorlog. De andere noemen de honderd jaren wel, zoals al in de tekst 
bij noot 172 is vermeld. De vertalers volgen hun voorbeeld. Een uitzon
dering vormt Is. A. Nijhoff in zijn bewerking van Pölitz' boek, Kort over
zicht der algemeene geschiedenis (18231, 18625) , waar naam of omschrijving 
ontbreken, hoewel de Duitse tekst "ein mehr als hunderdjähriger Krieg" 
noemt. Duitse schoolboeken voor Nederland bewerkt brengen iets van een 
"meer dan honderdjarige oorlog" over, zo bv. W. Pütz, Handboek voor de 
geschiedenis en aardrijkskunde van de Middeleeuwen. bewerkt door dr. E. 
Mehler en dr. J. van Gigch (1854) en W. Herbst, Handleiding bij het onder
wijs in de algemeene geschiedenis door S. Wagenaar (1868). 

Uit Duitse en uit Franse werken komt de Honderdjarige oorlog in het 
onderwijs voor Nederlandse katholieken. In het Handboek tot de algemeene 
geschiedenis der wereld voor katholieke scholen en huisgezinnen van 1848 is 
nog sprake van "den meer dan honderdjarigen strijd met Engeland", 
die het huis Valois heeft gevoerd. Het boek was de vertaling van een Duits 
werk, dat naar de geschriften van Annegarn, Döllinger, Wiedemann en 
anderen was samengesteld. Josef Annegarn, professor aan het semina
rium te Braunsberg in Oost-Pruisen, had al een twintig jaar eerder een boek 
in zeven delen doen verschijnen, waarin "der Hundertjährige Krieg" 
als naam werd gelanceerd, zonder dat dit veel indruk maakte. Een be
knopte en verkorte uitgave, door de auteur zelf bewerkt, werd naar de 
druk van 1845 in het Nederlands vertaald. Men vindt er in het tweede deel
tje, blz. 173 (1851), de Honderdjarige oorlog als hoofd van § 87. De ver
taling van J. Chantrel's Nouveau cours d'histoire universelle (1860--62) 
door J. W. Thompson (18651, 18795) nam uit het origineel de Honderd
jarige oorlog ook over en bracht die naam bij Nederlandse priesterop
leidingen in gebruik, waar men zich eerst van de Franse uitgave had 
bediend. Het was alles vrij vroeg, de vermelding in de vertaling van Anne
garns boek voor Nederland bepaald opvallend voorlijk, hoewel de Gronin
ger W. Hecker in zijn Schets der algemeene geschiedenis (18511, 18522, 18967, 

prijs in 185230 cent) op blz. 104 van de tweede druk ook al vermeld had: 
"Honderdjarige oorlog (1340-1450) van Engeland tegen Frankrijk", 
nadat hij op blz. 57 had gesproken van "de meer dan 100--jarige krijg om de 
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Franse kroon". Dit voorgaan met de korte naam schijnt echter vooreerst 
weinig navolging te hebben gevonden. 

In de Handleiding tot de algemeene geschiedenis voor het onderwijs in de 
gymnasiën van de Utrechtse rector G. Dorn Seiffen (1828), IVe stukje, 
blz. 65, wordt gewaagd van een oorlog "met afwisselende kans langer dan 
een eeuw in Frankrijk gevoerd", ongeveer dus als vermeld in de Neder
landse bewerking van Holbergs Synopsis. 

In J. Bosscha's Schets der algemeene geschiedenis en van die des vadt>.rlands 
(1830) leest men op blz. 147 van "een oorlog, welke meer dan een eeuw 
Frankrijk geteisterd heeft". A. W. Engelen noemt in zijn Algemeene ge
scheidenis der wereld (V, 18422) "een gevaarlijke meer dan honderdjarige 
krijg" . In die geest ook J. C. Neuman in zijn Algemeene geschiedenis voor de 
scholen (1856): "de meer dan honderdjarige krijg" en "een oorlog tusschen 
Engeland en Frankrijk, die meer dan honderd jaren duurde". J . A. Wijnne's 
Beknopt leerboek voor de algemeene geschiedenis (18531, 18572 enz.) vermeldt 
"den meer dan honderdjarigen oorlog tusschen Frankrijk en Engeland". 
In zijn Binnenlandsche geschiedenis van Frankrijk gedurende de middel
eeuwen (1893) is sprake van een oorlog, die "langer dan een eeuw heeft 
geduurd". Lodewijk Mulders Handleiding tot de kennis der algemeene ge
schiedenis van 1862 bespreekt een oorlog, die "na meer dan honderd jaar 
gewoed te hebben, een einde nam" en dat blijft zo, ook bv. in de elfde 
druk van 1892. Maar de naam Honderdjarige oorlog wordt als titel van een 
hoofdstuk door A. M. Kollewijn Nzn, al met zo veel zekerheid en zonder 
omslag gebruikt in zijn Kleio, Verhalen en schetsen, II van 1880, dat hij al 
wel ingeburgerd lijkt te zijn. 

Noot 1 van blz. 92. 
Ter aanvulling: prent 2335 van de Atlas- Van Stolk heeft als onderschrift QWJtri

duum inter belgas et anglos navale praelium. In de bekende geschriften van de 17de 
eeuwen in de pamfletten van die tijd beantwoordt daaraan geen Vierdaagse zeeslag. 
Die naam en ook die van de Driedaagse zeeslag vindt men wel in een anoniem 
Leven en bedrijf van den vermaarden zeeheld Cornelis Tromp van 1692. De 18de
eeuwers schijnen die naam niet te hebben overgenomen, Wagenaar niet, ook Everwijn 
Wassenbergh niet in zijn Neerlands heldendaaden te zee (1783) en evenmin Jac. Kok 
in het Vaderlandsch woordenboek (1790 v.). De duur der gevechten wordt op ver
schillende manieren aangegeven maar tot namen komt het niet. In de 19de eeuw 
is het eerst niet anders. Het leven en de daden van M. A. de Ruiter door G. Engelberts 
Gerrits (18231) kent "eenen verschrikkelijken driedaagschen zeeslag" en dat blijft 
zo in de volgende drukken. "Een geweldige vierdaagse scheepsstrijd" krijgt pas 
nieuw relief in de vijfde druk, van 1850: "de alarmtrompet wordt gestoken en de 
vierdaagsche zeestrijd begint". Dat de nieuwe stijl al eerder veld gewonnen had, 
leert echter een prijsverhandeling van het Nut, Het leven en de daden van Nederlands 
meest beroemde zeehelden en vlootvoogden door G. R. Voormeulen van Boekeren (1841). 
Op blz. 92 leest men daar: "Zoo eindigde dan de vierdaagsche zeeslag!" . Wat wij nu 
de Driedaagse zeeslag noemen, wordt er nog niet naar tijdsduur gekenmerkt. 



RÉSUMÉ 

Les guerres dont il est questions dans l'étude présente ont été dénommées 
tot ou tard d'aprèsleur durée ou du moins, comme dans Ie cas de la Guerre 
de Cent ans, d'après l'impression de durée causée par l'écoulement du 
temps. Cette parenté dans la dénomination a intrigué l'auteur du présent 
article et l'a amenéà rechercher quand et comment ces patronymes ont 
pris naissance. 

L'histoire du nom de Guerre de Sept ans est des plus simples. Frédéric Ie 
Grand, roi de Prusse, avait confié à des annales les vicissitudes de ses 
efforts pour détourner Ie dessein de ses ennemis de faire retomber la Prusse 
au rang des petites puissances. Après la paix il a verifté et complété ces 
annales et leur a donné Ie titre d'Histoire de la Guerre de Sept ans. On les 
publia en 1788 dans les Oeuvres posthumes du roi. Le titre, conçu d'après 
celui de la Guerre de Trente ans, dont Frédéric avait parlé dans un de ces 
ecrits antérieurs, entra vite dans l'usage courant et d'autre nom ne fut 
guère proposé. 

Sous ce rapport la Guerre de Sept ans offre un cas isolé. La Guerre de 
Trente ans a eu d'autres noms avant que l'appellation définitive ne se 
soit cristallisée: la Guerre allemande, la guerre allemande de trente ans et 
d'autres noms de ce genre avaient été en usage avant que versIe milieu du 
18me siècle la forme définitive n'apparût. Après 1648 les trente ans sont 
d'habitude mentionnés par les auteurs allemands qui s'occupent de 
l'histoire de la guerre. ns se sont rendu compte de plus en plus que l'origine 
allemande de ce qui s'était développé en conflit international n 'en était 
pas Ie trait Ie plus important, non obstant Ie fait que la plupart des 
misères étaient retombées sur l'Allemagne. A la fin du 18me siècle, quand 
Schiller composa son livre sur la guerre, L' Allemagne et les Allemands ne 
furent plus mentionnés dans Ie nom et hors de l'Allemagne les traductions 
de l'oeuvre de Schiller ont fait que son exemple fut suivi partout. 

Qu'une guerre soit désignée d'après sa durée n'a rien d'étonnant dans 
une periode ou l'on commence à reconnaître l'importance de mesures 
exactes pour bien connaître les environs et Ie monde. Le phenomène 
s'est manifesté pour la première fois à l'occasion de la guerre de 1618 à 
1648. C'est qu'on se rendait compte que la manière traditionelle d'écrire 
l'histoire, celle qui traitait méthodiquement les règnes des rois successifs, 
présentait dans l'espèce des inconvénients insurmontables. Elle n'était 
guère applicable à une période marquée par l'absence d'un prince pré
dominant et caracterisée par les rivalités de princes subalternes qui se 
combattaient, en même temps qu'ils tächaient de diminuer Ie pouvoir 
central de l'empereur. En outre la Guerre de Trente ans a été catastrophi
que pour l'Allemagne de sorte qu'on n'était guère disposé à cherchez un 
nom caractéristique et qu'on préférait de beaucoup un nom neutre. 
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La Guerre de Quatre-vingts ans, par contre, a inauguré pour la Hollande 
l'ère glorieuse de la République des Provinces Unies. Historiens et ora
teurs nationaux ont affirmé à qui mieux les mérites des ancêtres héroiques 
et des princes de la maison d'Orange et ont glorifié la liberté acquise. On 
savait qu'une guerre de 80 ans en avait été Ie prix. De propos délibéré les 
Etats ont excité cette prise de conscience en choisissant, pour proclamer 
la paix, Ie jour même de la commémoration de l'exécution des comtes 
d'Egmond et de Hornes, 80 ans avant. Néanmoins on ne rencontre Ie nom 
de la Guerre de Quatre-vingts ans que depuis la fin du 18me siècle, au 
moment ou l'autorité des princes d'Orange fut discutée et que les idées sur 
la liberté furent revisées. Au cours du siècle suivant Ie nom neutre a 
acquis droit de cité, speciale ment par l'autorité de l'historien Robert 
Fruin qui (1857 et 1859) l'a employé dans les titres de deux essais devenus 
classiques. Dans les livres scolaires d'histoire nationale Ie nom était déjà 
d'un usage commun bien avant qu'il fût incorporé dans Ie vocabulaire des 
historiens. 

Ce nom susceptible de commentaires differents selon Ie point de vue 
d'un auteur, convenait fort bien aux historiens qui polemisaient sur les 
forces motrices de la guerre. Au temps de Fruin: Haec liberatis ergo et 
Haec religionis causa comptaient parmi les mots d'ordre les plus violents 
des écoles qui s'opposaient comme jadis. Il va sans dire qu'il restait des 
historiens qui préféraient des noms plus caractéristiques et plus inter
prétatifs. Les temps modernes ont vu s'accroître cette disposition afin de 
défendre des positions nouvelles en particulier en ce qui concerne la perte 
des Pays-Bas méridionaux que la glorieuse République a acceptée sans en 
ressentir de douleur et sur laquelle les Hollandais se sont trop facillement 
mis d'accord. Pendant l'occupation allemande durant la seconde guerre 
mondiale Ie nom neutre a pourtant rendu de bons services en facilitant Ie 
soulèvement de l'esprit national par un livre intitulé De Tachtigjarige 
oorlog, sans que la méfiance de l'ennemie ait été éveillée par l'usage de 
mots compromettants ayant trait à la résistance ou ostensiblement faisant 
appel aux sentiments nationaux. 

La Guerre de Quatre-vingts ans n'est pas un nom qui jouit d'une 
réputation internationale. Hors du royaume des Pays-Bas on s'est 
toujours intéressé au spectacle de la révolte des provinces neerlandaises 
contre Ie roi d'Espagne mais on a très bien compris que la seconde moitié 
de la guerre qui en resulta, depuis 1621, était d'une tout autre nature que 
la première et que du point de vue international elle rejoint aisément 
l'histoire de la Guerre de Trente ans. Ainsi se perd la notion de la durée 
totale de 80 ans. L'usage de composer une histoire soi-disant générale en 
traitant successivement nombre d'histoires nationales non intégrées les 
unes aux autres a déjà été abandonné avant que Ie nom de Guerre de 
Quatre-vingts ans eût été généralement adopté dans les Pays-Bas. 

Le nom Guerre de Neuf ans (1688-1697) ne se trouve guère que dans des 
livres neerlandais. Celui de Guerre de la Ligue d' Augsbourg ou d'autres 
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noms de ce genre sont d'un usage beaucoup plus courants. Dans Ie récit 
de l'histoire nationale neerlandaise on a éprouvé Ie besoin d'une appel
lation qui isole la part hollandaise de cette guerre de son contexte inter
nlJtional. Néanmoins c'est l'exemple donné par l'historien allemand Heeren 
qui a fait pencher les Hollandais vers la solution qui fut ultérieurement 
adoptée. Dans la seconde moitié du 19me sièle Ie nom special est devenu 
d'un usage courant. En Angleterre quelques historiens l'ont empruntée, 
en particulier ceux qui etaient en relations avec des correspondants neerlan
dais. 

La Guerre de Cent ans, indiquée au 18me siècle en France, en Angleterre 
et ailleurs comme une guerre plus que séculaire et par d'autres expression 
de cette nature, a reçu son nom définitif en France au cours du 19me 
siècle. En Allemagne c'était J. Annegarn qui de son propre mouvement a 
lancé Ie nom vers 1830, d'ailleurssansquesonexemplefûtsuivi pard'autres 
auteurs. En Angleterre il a été introduit par E. A. Freeman et J. R. Green 
en 1872 et 1874 à l'instar d'historiens français comme l'avoue Freeman. Le 
nom fut inventé par Chr.-O. Desmichels qui en a fait usage dans un livre 
scolaire de 1823, probablement d'accord avec un programme officiel qu'il 
avait dressé lui même quant à l'histoire mediévale. Ce n'est qu'après 1852 
que Ie nom fut divulgé dans les cercles de la bourgeoisie intellectuelle par 
un livre de Victor Duruy. Depuis 1860 on Ie rencontre aussi dans certaines 
oeuvres d'érudition, écrites par des historiens. 

Pendant la première phase de son existence Ie nom fut écarté du pro
gramme officiel de I' enseignement secondaire de 1840 à 1848, plutót par suite 
de l'intention de réduire les sujets d'examination qu' à cause de considé
rations d'ordre historique. Le résultat en etait que les divers conflits 
mediévaux entre la France et l' Angleterre ne furent pas caracterisés dans Ie 
programme. En 1848 Ie nom fut admis de nouveau comme expressiori de la 
lutte pour la couronne de France. En 1849 et 1852 la rivalité antérieure de 
la royauté avec les grands seigneurs féodaux fut rapportée sans que Ie 
röle du roi d'Angleterre dans les conflits qui en resultèrent fût accentué. 
Cela se fit probablement en partie pour atténuer la haine nOUlTie encore 
par maints Français contre un ennemi héréditaire. C'etait la même in
tention qui au paravant avait déjà mû Guizot et ses amis mais Ie livre de 
Desmichels, "livre adopté et seul préscrit pour l'enseignement de l'histoire 
dans les collèges royaux et communaux" depuis 1827, persistait à s'étendre 
sur toutes les guerres entre la France et l' Angleterre et par conséquent ne 
contribuait pas à atteindre Ie but avoué. Il ne fut pas revisé pendant la 
monarchie de JUillet. Après 1852 Victor Duruy s'est adapté sans delai 
au programme nouveau, dans ses livres scolaires et aussi dans son livre de 
vulgarisation qui en etait un remaniement. 

Il est bien curieux de constater qu'en France un historien des plus re
nommés comme Jules Michelet et un autre, Ie bien admiré Henri Martin, 
ne se soient pas rangés du cóté de ceux qui ont admis la dénomination 
Guerre de Cent ans. On rencontre même des auteurs qui dans leurs livres 
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scolaires suivent l'usage de plus en plus commun mais qui l'évitent dans 
leurs oeuvres d'érudition. En Angleterre, par contre, Ie terme "the Hun
dred Years' War" s'est aisément imposé grace à la popularité du Short 
History of the English People de Green, bien que les critiques conservateurs 
aient sévèrement chapitré l'auteur à cause de son innovation et de sa 
rupture avec l'historiographie traditionnelle. Green refusait de se con
former à l'usage d'articuler les faits historiques selon les règnes de rois. 
IJ reprochait à cette méthode de soutenir Ie conservatisme, de sorte que 
son introduction du nom nouveau était la manifestation à la fois d'une 
nouvelle conception historique et d'un esprit libéral. 

En France Desmichels introduit la dénomination "Guerre de Cent ans" 
dans son livre de 1823, sans pour cela donner l'impression d'être autre 
chose qu'un historien conventionnel en ce qui concerne la manière de pré
senter son récit. Dans son texte de 1827 il ouvre déjà des perspectives 
vraiment historiques. IJ tend à montrer que les résultats obtenus par la 
France dans cette guerre ont frayé la vue au Grand Siècle mais en même 
temps il fait comprendre qu'il déplore la destruction de la société tradition
nelle et la perte des libertés populaires. 

En France et ailleurs Ie nom de Guerre de Sept ans et celui de Guerre 
de Trente ans etaient déjà bien connus et d'un usage généralisé longtemps 
avant que la Guerre de Cent ans n'ait reçu son nom. Même la notion des 
Cent jours de Napoléon était antérieure. En cherchant la raison de cette 
introduction tardive du terme, il faut se rappeier que ni Ie commencement 
ni la fin des conflits dont il s'agit ne peuvent être indiqué avec certitude. 
Pour la Guerre de Sept Ans, Ie roi Frédéric trouva tout prêt Ie nom de 
celle de Trente ans. On n'a pas conçu si aisément la notion de Guerre de Cent 
ans. Les antagonismes qui avaient nourri les Guerres de Trente ans et de 
Sept ans n'ont pas connu un réveil comparable à l'animosité que la nouvel
le période de rivalité entre l'Angleterre et la France a suscitée de nouveau 
et cette période, commencée en 1688, ne se termine qu'en 1815. C'est 
l'ensemble de ces facteurs qui donne l'explication cherchée du grand 
écart entre les événements de la Guerre de Cent ans et l'adoption d'un nom 
concis. 

Ce nom une fois formulé et agréé, la Guerre de Cent ans compte parmi 
ces noms neutres qui, bien connus à chacun, sont chargés d'associations 
variables selon que les interprétations historiques varient dans Ie cours de 
temps ou bien sous l'influence de différents articles de foi. 



ZUSAMMENFASSUNG 

N ach der Herausgabe der H istoire de la Guerre de Sept ans Friedrichs des 
Grossen, wurde der Name des Siebenjährigen Krieges sof ort allgemein 
akzeptiert. Es blieb ein Einzelfall in der Geschichte der, nach der Dauer 
eines Krieges gebildeten, Kriegsnamen. Der König hatte diesen farblosen 
Namen gewählt und seine früheren Gegner und deren Nachfolger konnten 
es zufrieden sein. 

Der Siebenjährige Krieg wurde von Friedrich wohl so genannt, weil er 
in seinen Memoires pour servir à l'histoire de la maison de Brandebourg 
auch schon vom Dreissigjährigen Krieg gesprochen hatte. Auch da stand er, 
zusammen mit anderen Autoren, bei der Namengebung also Pate. Der 
Name des Dreissigjährigen Krieges ist erst im Laufe des 18. Jahrhunderts 
fixiert worden, nachdem früher Namen wie "der deutsche Krieg" , "der 
Deutschen dreissigjähriger Krieg" , "der deutsche dreissigjährige Krieg" 
gelegentlich Anwendung gefunden hatten. 

Schillers grosses Werk: Geschichte des Dreissigjährigen Krieges hat den 
Namen endgültig festgelegt. Nachdem dieses Buch in mehrere Fremd
sprachen übertragen worden war, hat man kaum noch einen anderen 
Namen benutzt. In der Entwicklung des Namens spiegelt sich die Ein
sicht, dass der weit um sich greifende Krieg nicht nur nach seinem deut
schen Ursprung benannt werden könne. Man hatte auch eingesehen, dass 
die übliche Einteilung der deutschen Geschichte nach den Regierungsjah
ren der Kaiser schwerlich beibehalten bleiben könne, wo es sich um eine 
Epoche handelte, in der die kaiserliche Gewalt eingeschränkt und die 
fürstliche Souveränität anerkannt wurde. 

In einem Zeitalter, das eben dabei war den Wert des genauen Messens, 
Zählens und Wägens für das Verständnis der Umwelt zu entdecken, war es 
auch möglich das angemessene Ausdrucksmittel, zur Bestimmung der 
Zeitlage, in einem neutralen, auf Grund gezählter Jahre entstandenen, 
Namen zu finden. Es war das erste Mal, dass solches geschah. 

Unter den Namen, die in unserer Verhandlung besprochen werden, 
gibt es zwei, die nur in den Niederlanden gemeingültig sind: der Neun
jährige und der Achtzigjährige Krieg. 

Erstgenannter wurde wohl zum ersten Male von Heeren als "ein neun
jähriger Krieg" bezeichnet. Als dies, nach mehreren Schwankungen, in 
Holland zu "dem neunjährigen Krieg" wurde, war das im Grunde wohl ein 
Versuch der Niederländer den eigenen Anteil aus dem internationalen Zu
sammenstoss herauszulösen. Unter diesem Namen ist der Krieg der Augs
burger Allianz in die Nationalgeschichte der Niederlande eingegangen. 

Anders als in Deutschland, wo der Pfälzische Krieg, oder der dritte 
Raubkrieg, die Erinnerung an furchtbare Heimsuchungen heraufbe
schwören, konnte in Holland ein nichtssagender Name genügen. 



OORLOGSDUUR IN OORLOGSNAMEN 101 

Ganz anders liegt die Sache bei dem Achtzigjährigen Krieg. Dieser 
Name wird in den NiederIanden eben nicht als farblos empfunden, da jedes 
Kind von der Schule her vom Wesen dieses Krieges eine Vorstellung hat, 
entweder im Sinne des lw,ec libertatis ergo oder '/w,ec religionis causa. Der 
Name ist nur soweit neutral, dass jeder sich ein eigenes Bild machen kann, 
wobei es ihm unbenommen bleibt, die gegensätzlichen Adagia auf seine 
Weise gegen einander abzuwägen. 

Wähtend der deutschen Besetzung, im zweiten Weltkrieg, hat ein Buch 
mit dem Titel De Tachtigjarige oorlog das Nationalgefühl unterstützt, 
ohne dass die deutsche Behörde in dem anscheinend harmlosen Namen 
eine Angel gespürt hätte. Man stand dem Namen wohl deshalb nicht arg
wöhnisch gegenüber, weil der Name des Achtzigjährigen Krieges ausserhalb 
der Niederlande ziemlich unbekannt ist. Im Ausland hat zwar der Auf
stand der NiederIänder gegen den spanischen König ein grosses Interesse 
und ein starkes Mitgefühl erregt, aber das bezog sich nur auf die ersten 
J ahrzehnte des Krieges. Die zweite Hälfte wurde mühelos dem Dreissig
jährigen Kriege einverIeibt - es geschieht auch heute noch - so dass diese 
Phase des Krieges nicht nach ihrer Eigenart gewürdigt und kaum noch zu 
den vorhergehenden Vorgängen in Verbindung gesetzt wird. So bleibt die 
Einheit des Achtzigjährigen Krieges, die dem NiederIänder ohne weiteres 
geläufig ist, verschleiert. 

Als aber Heinrich Leo in den dreissiger Jahren des 19. Jahrhunderts 
seine Zwöll B1lcher niederländischer Geschichte schrieb und den Krieg als 
einheitliches Ganzes überschaute, war der Name auch den NiederIändern 
selbst noch nicht vertraut. 

Was im 17. und im Anfang des 18. Jahrhunderts als politischer und 
(oder) religiöser Freiheitskrieg betrachtet wurde, der unter der Führung 
der Oranier dem Staate die U nabhängigkeit und dem V olke die Gewissens
freiheit sicherte, das wurde gegen Ende des Jahrhunderts, von gewissen 
Gruppierungen, denen sowohl die Machtfühle des Statthalters als der 
Gehalt der erworbenen Freiheit anfechtbar oder fragwürdig erschien, 
kritisiert. Diesem Streit der Meinungen entsprang der Name des Achtzig
jährigen Krieges. Erst im Laufe der Zeit ist er gemeingültig geworden. 

Der Historiker Robert Fruin hat mit Aufsätzen von grundlegender 
Bedeutung, in denen er den Namen des Achtzigjährigen Krieges benutzte, 
viel dazu beigetragen. Das geschah am Ende der fünfziger Jahre. Andere 
Autoren waren ihm aber schon vorangegangen und in den Schulen war 
der Name damals schon üblich, besonders in den Militäracademiën. Es 
hat aber auch immer Autoren gegeben - es gibt sie heute noch -, die 
eine mehr programmatische Namengebung bevorzugen, unter anderem 
aus dem Grunde, dass man hinter dem fiachen Namen zuviel die Selbstzu
friedenheit spürt, die um 1830, im geschmälerten Königreich (wie früher 
in der Republik der Vereinigten NiederIande) , vorherrschte, wob ei zu 
wenig erkannt wurde, dass die Spaltung der XVII Niederlande auch einen 
erheblichen VerIust bedeutete. 
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Der Hundertjährige Krieg hat länger hin und her gewogt, als der Name 
vermuten lässt. Ein gewisser Zusammenhang zwischen den Thronstreitig
keiten im 14. und 15. Jahrhundert war den Franzosen und Engländern 
schon frühzeitig bewusst. Erst im 18. Jahrhundert aber ist von einem, 
mehr als ein Jahrhundert dauernden, Krieg im ausgehenden Mittelalter 
die Rede, aber wir sind schon im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts 
angelangt, als in einem Schulbuch von c.a. Desmichels zum ersten Male 
"la Guerre de Cent ans" erwähnt wird. Seit den fünfziger Jahren hat dann 
Victor Duruy ein breiteres geistiges Publikum mit dem Namen vertraut 
gemacht; seit dem Jahre 1860 wird er, auch unter Fachleuten, allgemein 
gebräuchlich. 

Es hat aber auch Historiker gegeben, wie zum Beispiel Jules Michelet 
und Henri Martin, die den Namen stets vermieden haben, wie es auch 
Fälle gibt, wo ein Autor zwar im Schulbuch dem Namen Rechnung trägt, 
ihn aber in wissenschaftlichen Schriften oder breiten historischen Dar
stellungen ablehnt. 

In Deutschland hat Josef Annegarn urn 1830 aus eignem Antrieb den 
Namen geprägt aber keiner ist ihm damals beigetreten. 

In England entliehen E. A. Freeman und J . R. Green, in den Jahren 
1872 und 1874, den Namen dem französischen Gebrauch, ersterer hebt das 
sogar ausdrücklich hervor. Freeman hat, in einem Schulbuch, "the Hundred 
Years' War" als Namen eingeführt. Greens vielgelesene Short History ot the 
English People hat den Namen, der konservativen Kritik der Quarterly 
Review zum Trotz, verbreitet. Der Verfasser hatte bewusst mit der üblichen 
Periodisierung nach Regierungsjahren, die er als Ausdruck einer rück
schrittlichen Lebenshaltung betrachtete, gebrochen. Eben deshalb wurde 
sein Buch von der Quarterly Review verurteilt. Es hat der Popularität 
seines Werkes aber nicht geschadet. 

Länger als in irgendeinem anderen Falle hat es gedauert, bis der Hun
dertjährige Krieg diesen Namen erhielt. Das hängt wohl zusammen mit 
einer neuen Reihe von Streitigkeiten, die man fast als zweiten hundert
jährigen Krieg betrachten kann. Sie hat vom Jahre 1688 bis zum Jahre 
1815 gedauert. Unter solchen Umständen kann es wohl nicht zu einer ab
schliessenden Namengebung kommen. Die Gemüter sind wenig dazu ge
neigt, weil es ja gilt die Erbfeindschaft, zwecks grösserer Kriegsanstren
gung, zu schüren. 

Auch während des 19. Jahrhunderts war in Frankreich die anti-englische 
Stimmung keineswegs ausgestorben. Guizot und seine Freunde haben 
versucht diese Stimmung zu mildern, auch Louis-Napoleon Bonaparte 
hat, vom Anfang seines Aufstiegs an, solches angestrebt. Während Des
michels, zur Zeit der Restauration erschienenes Buch, mit seinen aus
führlichen Darstellungen der jahrhundertelangen Streitigkeiten, nur wenig 
dazu beigetragen hat, kam Duruy in seinen Büchern den amtlichen Wün
schen entgegen. 

In Frankreich brachte "la Guerre de Cent ans" im Anfang also eine 
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weniger liberale Gesinnung zum Ausdruck als "the Hundred Years' War" 
in England. In wissenschaftlicher Sicht bedeutet aber auch schon Des
michels' Buch einen Versuch historische Perspektiven zu eröffnen. Als 
er sein Buch 1827 umarbeitete, beschrieb er deutlich, wie der Erfolg der 
Kriege den französischen Königen den Weg zu Glanz und Ruhm bereitet 
hat. 

Er hat aber auch darauf hingewiesen, dass der Hundertjährige Krieg 
die hergebrachte gesellschaftliche Struktur Frankreichs zerstörte, in 
einem Masse, das erst die Bürger des 19. Jahrhunderts richtig beurteilen 
konnten. 

Es ist eben der unschätzbare Vorteil farbloser Namen, dass sie einem 
die Freiheit lassen die Vorgänge und Resultate so benannter Kriege auf 
eigene Weise zu interpretieren. 



SUMMARY 

The present treatise does not deal with the history of a nu mb er of wars 
but with the origin of the names by which these wars have become known, 
each of them indicating the length of time during which they were 
waged or, as in the case of the H undred Years' War, expressing the sen
sation of endlessness left to posterity. 

The name of the Seven Years' War ·was coined within afew years af ter 
the peace had been concluded. It was given by the man who triumphantly 
emerged from the ordeal aimed at his ruin: Frederick the Great of Prussia. 
He had kept annals of the principal events during each of the years of the 
crucial test the neighbouring powers had subjected him to. Af ter ampli
fying his narrative from other sources and seeing that all details were duly 
verified he prepared it for publication. In 1788 this Histoire de la Guerre 
de Sept ans was published as part of the king's Oeuvres posthumes. The 
name, modelled upon "la Guerre de Trente ans" as used by Frederick 
in one of his earlier writings, was generally adopted and practically no 
other has been suggested. 

With the other names dealt with in this study, the case has been dif
ferent. The Thirty Years' War came into common use as a name in the 
course of the 18th century, i.e. about a century af ter the peace. Names 
such as the German War, the Thirty Years' German War and other similar 
ones had been used till then. That the war had lasted thirty years was 
pretty soon made use of when a simple characteristic was looked for. That 
the war had started as an internal quarrel in Germany was not its most 
important feature since that affair had given rise to an international clash. 
At the end of the 18th century, when Schiller wrote his well-known book, 
Germany and the Germans were no longer mentioned in the name of the 
war. The Germans themselves had taken the lead in curtailing the name. 
German nationalism in the 19th century has allowed the name to stand. 
In foreign parts the name given by the German authors was generally 
accepted and soon came into common use. 

It is not altogether surprising that a war came to be named af ter its 
duration once people had learned to appreciate the importance of coun
ting, weighing and measuring for the understanding of the world. In the 
case ofthe Thirty Years' War this tendency was furthered by the conside
ration that the traditional treatment of history, by the reigns of successive 
kings, could not be applied to aperiod which was characterized by party
strife for and against the German emperor, to whom neither party was 
willing to allow a dominating influence. General issues, both political and 
religious, were at stake for a whole period and that period had left such 
deep traces that it had to be named. Whereas the results were detrimental 
for the Empire as a world-power and for German prestige among nations, 
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a colourless name, indicated by mere counting, was the best to be devised. 
The Eighty Years' War on the contrary left a memory of triumph and 

progress. Making mention of that glorious epoch, Dutch orators and writers 
were inclined to use words of exuberant praise and gratitude, towards 
their heroic forebears, towards the princes of the house of Orange above all, 
and to express satisfaction at the liberty earned. It was feIt in the common 
consciousness that 80 years of war had been the price. An armistice of 
twelve years was for convenience sake left out of the reckoning af ter the 
notion of an eighty years' war had purposely been stressed by fixing the 
promulgation of peace on the day exactly 80 years af ter the execution of the 
counts of Egmond and Hoorne. Nevertheless the name Eighty Years' 
War was not used before the second half of the 18th century when both the 
position of the house of Orange and the contents of liberty were scrutinized 
under the pressure of new ideals. In the course of the 19th century that 
neutral name came gradually into vogue, mainly in class books as used on 
the various levels of general education and notably early in those written 
for military schools, until the historian Fruin gave it his definitive sanction 
in 1857. It suited quite weIl to the variety of view-points stressed by 
historians of various schools, Haec libertatis ergo and Haec religionis causa 
still being the key-notes. 

Still, more programmatic appellations were made use of af ter that. They 
came even more to the forefront in the 20th century, under the influence 
of the notion that there were only seven provinces for which the war had 
led to seperate nationhood and that the Netherlands af ter all had been 
divided and for that reason must rather deplore the outcome of it. But 
during the German occupation in W orld War 11 the neutral name again 
had the advantage of not stressing a prominent point of view, not ex
pressing risky glorification of resistance and revolt. It could now be used 
as a means of strengthening national feeling without at the same time 
awakening the suspicion of the enemy. 

In an international context the name was and is hardly ever used, foreig
ners being weIl aware of the different character of the revolt of the be
ginning years as compared with the war of the second half, during which 
the Republic as a vested power had to fight for preservation of sovereignty, 
obtained already in 1609, and for extension of territory. In those years 
the war in the Netherlands was part of the general conflagration of the 
Thirty Years' War. The old habit ofwriting general history by piling up a 
number of unco-ordinated national histories was already losing ground 
before the Eighty Years' War as a name had become firmly rooted in Dutch 
tradition. As a consequence, that name was not brought home to the 
foreigner who otherwise would perhaps have taken note of it. 

The Nine Years' War is to a large extend likewise a name used only in 
the Netherlands, names such as the War of the Augsburg League and 
"Pfälzischer Raubkrieg" being used abroad. The name used by the Dutch 
was apt to bring this war into the pattern of Dutch national history without 
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evoking the international complications involved. Nevertheless it was 
also formulated in this way elsewhere, the German historian Heeren was 
one of the godfathers. A Dutch friend of his introduced his idea of a war 
of nine years into Dutch history. The concise name was gaining ground 
in the second half of the 19th century. Mostly under Dutch influence it 
is also sometimes used in England, e.g. by G. N. (now Sir George) Clark 
and by J. R. Jones. 

The Hundred Years' War received its name in France, not in England, 
where it was not used before the eighteenseventies, E. A. Freeman and 
J. R. Green avowedly importing it from France 1. In both countries and 
elsewhere the 18th century had already been aware of the coherence of a 
number of campaigns undertaken in the 14th and 15th centuries in con
nection with a lasting strife over the French throne. That strife had gone 
on for more than a century. Still it was not before 1823 that in a French 
schoolbook by C.-O. Desmichels the now well-known standard name was 
used for the first time. In the fifties the name was introduced into educated 
circles of France by Victor Duruy and in the next decade it also came into 
use with the scholars. In the first phase it was left out of the official pro
gramme of secondary education from 1840 to 1848 because the minister 
wanted to simplify the pupils ' study of history and for that reason thought 
fit not explicitly to caracterize the nature of the various conflicts in the 
successive periods of Anglo-French strive. When a new program me was 
elaborated in 1849 and especially when a revised edition was published in 
1852, the story of the early clashes was eliminated or tuned down as far 
as possible. It is probable that considerations of a general nature played a 
part in this, such as, for example, the wish to appease ill-feeling between 
the two nations. This idea had also prevailed with Guizot and his friends 
some decades before, but the book of Desmichels, which was in general 
use in secondary schools, did not take that into account. The books of 
Duruy, those for the schools as weIl as those for family circles, on the con
trary did. 

It is curious to see that in France, well-known historians such as Jules 
Michelet and Henry Martin, did not make use of the new name even af ter 
Duruy's Histoire de France had brought it into vogue. There was even a 
period when the same author used the name for school purposes but 
avoided it in other connections. 

In England the Hundred Years' War as a name came easily into usage 
thanks to the enormous popularity of Green's Short history of the English 
People. Yet this book had been critized severely in the Quarterly Review 
because the author had broken with the traditional periods of history 
according to the reigns of kings; but th is Green had done purposely: 
"I won't divide by Kings, a system whereby history is made Tory un-

1 In Germany "der Hundertjährige Krieg" as a name was introduced about 1830 
by J. Annegarn but did not come into use for several decades to come. 
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awares". Thus in England the new name was the expression of both a new 
era of history-writing and a liberal turn of mind. In France Desmichels' 
book of 1823 was still written in the old style but in 1827 a new version 
began to indicate some new notions of arrangement and needs of pers
pective. The author had the satisfaction of seeing his manual accepted by 
clerical as weIl as liberal governments. Duruy has always been the scape
goat of the clericals but to the "Guerre de Cent ans" no opposition was 
made. 

In France and elsewhere the names of the Seven Years' and of the Thirty 
Years' Wars were already in common use long before mention was made 
of the Hundred Years' War. In the last case neither the beginning nor 
the end was unequivocaIly marked and the idea of counting years was 
for that reason neither obvious nor simple to fulfill. Napoleon's Hundred 
days was a common notion before the Hundred Years' War got its name. 
Whereas the Seven Years' War was a name conceived and accepted soon 
af ter the events, the Hundred Years' War was baptised af ter a longer 
period had elapsed since the battIes were waged than in any other of the 
cases treated in this study. A new period of antagonism between England 
and France had had to be endured af ter 1688. It had lasted until 1815 
and the illfeeling it had left was still feIt for several decades weIl into the 
19th century, especiaIly in France. This provides an additional explanation 
for the fact that the Hundred Years' War was late in receiving a concise 
name. 

When it came into being, it was as neutral a name as the other ones 
dealt with above. In the 19th century, when new concepts of history where 
developed, such names had the merit offurnishing a common terminology, 
allowing the historians of various schools to throw lights and lay stresses 
according to their stand among the variety of opinions and creeds. Des
michels for one directed the minds of his compatriots by explicitely recog
nizing the results of the long struggle as preconditonal to the later glory 
of France under its kings and at the same time regretting the destruction of 
popular freedoms and the decay of the existing social fabric as an outcome 
of the war. 
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