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Publieke opinie kleurde plaatsingsbesluit raketten in Nederland

Hoe schrijf je eigenlijk een redactioneel? Mag het gerelateerd worden
aan de redactie? Wist u dat redactieleden naast hun werk voor
Transparant ook een gewoon leven hebben? De afgelopen maanden
waren enerverend voor hen: baby’s werden geboren, huizen werden
gekocht, huwelijken werden gesloten. Met enige trots kunnen we u ook
melden dat ons redactielid Arjan Nobel in juni is gepromoveerd aan
de Universiteit Leiden. En dat terwijl het redactiewerk gewoon doorgaat
natuurlijk. Gelukkig wordt dat werk ondersteund door enthousiaste en
kritische lezers. U dus. Zo ontvingen we een aantal berichten in de trant
van: ik wil u complimenteren met de vernieuwde Transparant, maar de
redactie toch ook kritisch wijzen op een aperte fout op pagina zus en
zo van het afgelopen nummer. Een aantal redactieleden hebben de
afgelopen maanden telefonisch contact gehad met nieuwe abonnees
van Transparant (welkom!), en we hebben van velen van u suggesties,
beoordelingen, complimenten en kritische noten in ontvangst mogen
nemen. Dit horen we als redactie heel graag: uw commentaar houdt de
redactie scherp, maar geeft ook aan dat Transparant een blad is dat
fungeert in een community van christenhistorici. Die gemeenschap van
betrokken lezers mag uitbreiden: via de website www.christenhistorici.nl
kunt u gratis proefnummers aanvragen voor geïnteresseerde vrienden.
We willen graag dat Transparant een blad is waarover gepraat wordt.
Oscar Wilde zei ooit dat er maar één ding erger is dan wanneer er over je
gepraat wordt, namelijk wanneer er niet over je gepraat wordt.
We menen dat dit nummer ook weer genoeg stof tot praten met zich
meebrengt. Bart van der Boom spreekt op openhartige wijze over zijn
nieuwe boek, waarin hij de worsteling van Nederlanders in de oorlog
met hun geweten bestudeerde. Renger de Bruin neemt ons verder de
geschiedenis in met zijn fascinerend onderzoek naar een van de oudste
charitatieve instellingen in Nederland die geleid wordt door een kleine
groep protestantse edelen. Leon van Damme komt met een nieuwe
interpretatie van de Vredesbeweging en de rol van het IKV in de jaren ’80.
Johannes Müller ten slotte komt met authentiek onderzoeksmateriaal over
de protestantse ballingen tijdens de Nederlandse Opstand. Transparant
kijkt in dit nummer ook naar de toekomst: Enne Koops gunt ons een blik in
websites over de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen.
Al met al een gevarieerd nummer, hopen we, dat uw interesse mag
wekken.Kunnen we rekenen op uw actieve deelname? Kritisch meelezend?
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NIEUWS

Erfgoed in Timboektoe
loopt gevaar

Genealogiesite Wiewaswie.nl online
De bètaversie van Wiewaswie.nl is begin juli online
gegaan. De site koppelt collecties van archiefinstellingen in Nederland aan elkaar. Daarmee wordt het
veel eenvoudiger om informatie over de stamboom
van de familie op te zoeken. Archiefstukken zijn met de
nieuwe website gemakkelijker op te vragen en op hun
genealogische waarde te schatten. Op het moment
van schrijven kunnen bezoekers online zoeken in 18,6
miljoen documenten en 1,7 miljoen scans van originele
documenten. Wiewaswie.nl moet op termijn andere
genealogische sites als Genlias.nl gaan vervangen. De
exploitatie van de website is in handen van het Centraal Bureau voor Genealogie.

Waar oorlog wordt gevoerd, loopt het gebied
kans om veel van zijn culturele schatten te
verliezen. In het Afrikaanse land Mali rommelt
het sinds een machtsgreep eerder dit jaar. Het
noorden van Mali wordt grotendeels door rebellen gecontroleerd. De stad Timboektoe, in de
late middeleeuwen een groot cultureel centrum,
loopt nu gevaar veel historische kunstschatten
te verliezen. De stad staat sinds 1988 op de werelderfgoedlijst van UNESCO, de organisatie voor
cultuur van de Verenigde Naties. De organisatie
vreest dat veel goed geconserveerde geschriften zullen worden gestolen. Er zijn al meldingen
geweest dat graven zijn verwoest.

beeld Transparant

beeld Eurastro

Geschiedenis in Leiden
wereldwijd op 19e plaats

Dr. Herman Paul hoogleraar in Groningen
Dr. Herman Paul, werkzaam als docent historiografie en geschiedfilosofie aan de Universiteit Leiden, zal per 1 september
bijzonder hoogleraar worden in Groningen. Hij bekleedt aan de
Rijksuniversiteit Groningen de bijzondere leerstoel secularisatiestudies die is ingesteld door de IZB en GZB. Beide zendingsorganisaties binnen de Protestantse Kerk in Nederland willen de
interpretatie en beeldvorming van de secularisatie in West-Europa tegen het licht houden door wetenschappelijk onderzoek.
De leerstoel maakt deel uit van de faculteit godgeleerdheid en
godsdienstwetenschap. Dr. Paul is voor vijf jaar benoemd voor
0,2 fte. De overige tijd blijft hij in Leiden werkzaam.

beeld Anton Dommerholt

4

De opleiding Geschiedenis van de Universiteit
Leiden staat wereldwijd op de 19e plaats met een
score van 70,9. Dat staat in de QS World University
Rankings 2012. De geschiedenisopleiding moet
een aantal Engelstalige universiteiten voor laten
gaan. De eerste in de rij zijn Oxford en Cambridge
en Harvard. De eerstvolgende Nederlandse
universiteit is de Universiteit Utrecht. De Utrechtse
opleiding staat met een score van 61,8 op de 48e
plaats in de wereldranglijst. De Katholieke Universiteit van Leuven staat als derde universiteit in het
Nederlandse taalgebied net een plaats hoger. De
QS World University Rankings worden sinds 2004
jaarlijks gepubliceerd en is de meest betrouwbare
universiteitsranglijst ter wereld.

beeld Wikimedia

VU begint nieuwe minor
protestantisme

Monumentendag staat in
teken van groen

De Vrije Universiteit in Amsterdam begint vanaf het
nieuwe studiejaar 2012-2013 een minor Geschiedenis
van het Nederlandse Protestantisme. Het collegepakket van 30 studiepunten loopt van september tot en
met januari. Daarvoor wordt verdieping in vijf eeuwen
Nederlandse religiegeschiedenis vanaf de Reformatie
aangeboden. De collegereeks is met name bedoeld
voor derdejaars bachelorstudenten van de studierichtingen geschiedenis of theologie. Thema’s zijn religieuze
regimes, theologische tradities, civil society, religieuze
boekcultuur en nieuwe religiositeit. Aan de colleges
werken onder anderen prof. dr. Fred van Lieburg, prof.
dr. Mirjam van Veen, prof. dr. George Harinck en prof. dr.
Hijme Stoffels mee.

De Open Monumentendag, die op 8 en 9 september wordt gehouden, staat in het teken van Groen
van Toen. Met het thema willen de organisatoren de relatie tussen steen en groen leggen. Het
gebouwde erfgoed kan niet los worden gezien van
de omgeving waarin het is opgetrokken. Aanleiding is dat 2012 is uitgeroepen tot het Jaar van de
Historische Buitenplaats. Op deze tweede zaterdag
en zondag van september gaan duizenden monumenten in Nederland gratis open voor publiek.
Jaarlijks openen zo’n 3000 tot 4000 gebouwen hun
deuren. En nu zijn niet alleen gebouwen, maar ook
hofjes, plantsoenen, tuindorpen, kloostertuinen of
begraafplaatsen te bezichtigen.

beeld Transparant
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beeld A. Bakker
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VREDESBEWEGING

Vredesmars in Amsterdam
in november 1981. In deze
tocht liepen ongeveer
350.000 mensen mee. Een
paar jaar later in Den Haag
zou dat een half miljoen zijn.
beeld Nationaal Archief

“Nee, we hebben geen ja gezegd”
Over de vredesbeweging in de jaren zeventig en tachtig zijn inmiddels tientallen boeken en artikelen verschenen. De laatste studies zijn
uit 2004: Over de Muur. De DDR, de Nederlandse kerken en de vredesbeweging van historicus Beatrice de Graaf en Hollanditis. Nederland
en het kernwapendebat 1977-1987 van historicus Remco van Diepen.
De conclusies van deze studies staan diametraal tegenover elkaar.
Waar De Graaf het idee bestrijdt dat de vredesbeweging onder lei-
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ding van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) een naïeve club was
die de communisten alleen maar in de kaart speelde, stelt Van Diepen juist dat de vredesbeweging als protestbeweging weliswaar een
groot succes was, maar als politieke beweging een mislukking omdat het cruciale regeringsbesluiten omtrent plaatsing van kernwapens niet wist tegen te houden. Wie heeft er gelijk?
Leon van Damme
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PERSONALIA
Drs. Leon van Damme
(1982) studeerde geschiedenis en internationale betrekkingen aan
de Universiteit Utrecht. Hij
was achtereenvolgens
werkzaam bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis te Den Haag en
het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam. Sinds
2010 werkt hij als onderzoeker bij het
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis te Nijmegen.

Tot voor enkele jaren geleden was het
inderdaad niet gemakkelijk de invloed
en het succes van de vredesbeweging
op het Nederlandse buitenlandse beleid
te taxeren. Historici moesten het doen
met wat de destijds verantwoordelijke
bewindslieden in het openbaar of in de
Tweede Kamer verklaarden. Hoe de
individuele bewindslieden werkelijk
over de vredesbeweging dachten, was
tot enkele jaren geleden ‘zeer geheim’.1
Nu de openbaarheidsbeperkingen van de
ministerraadnotulen tot en met 1986 zijn
opgeheven, is het echter mogelijk ook de
discussies binnen de kabinetten-Van Agt
en het eerste kabinet-Lubbers te reconstrueren. In het bijzonder de zogeheten
P-Ministerraadnotulen, die niet naar het
Kabinet der Koningin of naar de staatssecretarissen, maar twee weken na het
overleg persoonlijk en uitsluitend naar de
ministers werden toegezonden, bieden een
interessante kijk achter de schermen.
Onderstaande reconstructie laat voor
het eerst op basis van dit archiefmateriaal zien dat de vredesbeweging ook van
buitengewone invloed is geweest op het
kernwapenbeleid van Van Agt en Lubbers, dat van eensgezindheid binnen de
ministerraad bepaald geen sprake was, en
dat in de literatuur een beeld is ontstaan
dat genuanceerd dient te worden.
NAVO-dubbelbesluit
In 1979 introduceerde de Sovjet-Unie een
nieuw wapen: de zogeheten SS-20-raket.
Dit nieuwe type raketten was sneller,
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preciezer en bovendien mobiel, en dus
moeilijker uit te schakelen voor de NAVO.
De Verenigde Staten wilden daarom het
kernwapenarsenaal van de NAVO moderniseren en uitbreiden met 572 middellange afstandsraketten, in de volksmond
kruisraketten genoemd. De bedoeling was
dat deze in West-Europa zouden worden
geplaatst, waarvan 48 in Nederland. Tegelijkertijd bood men de Sovjet-Unie aan om
te onderhandelen over beperking van deze
wapens – vandaar dat dit later het NAVOdubbelbesluit is gaan heten.
Sinds medio jaren zeventig was er een
brede maatschappelijke discussie over de
kernwapenkwestie ontstaan en maakte de
vredesbeweging een stormachtige groei
door. In 1981 had het IKV bijvoorbeeld
al 336 kernen, ofwel: in één op de drie
gemeenten.2 Bovendien kon een groot
deel van de CDA-fractie – de zogeheten
loyalisten – zich niet vinden in het NAVOdubbelbesluit waardoor de politieke
speelruimte van het kabinet verder werd
geminimaliseerd. Deze loyalisten stemden
op 1 december 1979 voor een motie van
de linkse oppositie waarin het dubbelbesluit werd afgewezen.3
Voor het kabinet-Van Agt zat er daardoor niets anders op dan slechts onder
voorbehoud in te stemmen met het
NAVO-dubbelbesluit: pas in 1981 zou

oppositie de wind uit de zeilen te houden
en géén besluiten te nemen die massale
onrust zouden kunnen veroorzaken. Dit
was overigens tot groot ongenoegen
van de ambtenarij. Zo schreef een hoge
ambtenaar van Buitenlandse Zaken in een
memorandum dat “met meer duidelijkheid gesteld [zou] kunnen worden dat de
regering niet een stelletje amateuristische
schooljongens zijn die lichtzinnig met een
gevaarlijke meccanodoos spelen, doch
een college van ernstige bewindslieden
wier diepgevoelde verantwoordelijkheid
het is de belangen van het Koninkrijk en
deszelfs inwoners te behartigen.”5
Het vechtkabinet-Van Agt II
De ongenoegens van de ambtenarij ten
spijt zou Nederland onder druk van de
vredesbeweging in 1981 en 1983 het
plaatsingsbesluit uitstellen. Het beeld dat
hierover in de literatuur over de jaren
tachtig wordt opgeroepen, behoeft op
z’n minst de nodige bijstelling. Over het
besluit tot uitstel in 1981 wordt bijvoorbeeld door historici aangenomen dat dit
vooral te maken had met de in dat jaar
gestarte onderhandelingen tussen de
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie over
vermindering van het aantal middellange
afstandwapens.6
Maar met deze zogeheten INF-onderhan-

Achteraf kan wellicht worden geconstateerd dat in 1979 in Nederland een
fout is gemaakt
worden bezien of al dan niet tot plaatsing
van de 48 kruisraketten moest worden
overgegaan. Door cabaretier Wim Kan
werd dit halfslachtige besluit tijdens de
oudejaarsconference van 1979 treffend
gekarakteriseerd als: “Nee, we hebben
geen ja gezegd.”4 Deze uitspraak was ook
typerend voor het kernwapenbeleid van
het kabinet-Lubbers. Enerzijds wilde de
regering de eenheid van de NAVO bewaren en de Nederlandse positie daarbinnen
handhaven. Anderzijds lette het kabinet
op haar binnenlandse belang door de

delingen had het uitstel weinig van doen.
Dit argument zou dan immers ongetwijfeld zijn gebruikt tijdens de vergaderingen
van de ministerraad, en dat was niet het
geval. Het uitstel had daarentegen alles te
maken met de spagaat waar de regering
zich sinds 1979 in bevond. De partijen
PvdA en D66 die sinds september 1981
onder leiding van Van Agt deel uitmaakten van een coalitie met het CDA, vonden
dat “de openbare meningsvorming een
gewichtige rol” diende te spelen met
betrekking tot het kernwapenbeleid.7 Bovendien had de PvdA, bij monde van Ed
van Thijn, één dag voor de beëdiging van
het kabinet op 11 september op voorhand
gedreigd met een kabinetscrisis. In een
nota die Van Thijn presenteerde, staat dat
indien het kabinet ooit tot plaatsing van
de kruisraketten zou besluiten, hij “zal
moeten ophouden als minister te func-
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Een onderonsje tussen Van Agt en Lubbers. De foto is genomen in 1979, het jaar
waarin het dubbelbesluit tot stand kwam. beeld Nationaal Archief

Mient Jan Faber (IKV) was het gezicht
van de vredesbeweging in de jaren
zeventig en tachtig. beeld Nationaal
Archief

tioneren: hetzij door ontslag te nemen,
hetzij omdat het vertrouwen in mij wordt
opgezegd”.8 En dat, terwijl tegelijkertijd
een nota op tafel lag, waarin juist gesteld
werd dat als Nederland niet tot plaatsing
van de raketten zou overgaan, dit de
positie van Nederland in de internationale
betrekkingen ernstig zou schaden.9 Het
nog te vormen kabinet – dat later bekend
werd als het vechtkabinet vanwege de
gebrouilleerde verhoudingen tussen Van
Agt en Den Uyl – kwam er niet uit en
besloot dit punt voorlopig te parkeren.
Hoewel historici dit agreement to disagree
wel zijdelings noemen, wordt er relatief
weinig gewicht aan toegekend, terwijl hier
juist opnieuw de directe invloed van de
publieke opinie blijkt op het uitstellen van
het plaatsingsbesluit.10

dat het kabinet er op 1 juni 1984 snel uit
was, minder bekend is kennelijk dat daar
uitgebreid overleg aan vooraf was gegaan.
Op 25 mei werd er in de Trêveszaal urenlang over deze kwestie gediscussieerd. De
discussie ging over de vraag of Nederland
wel over kon gaan tot plaatsing gezien de
grote weerstand in de samenleving. Of,
zoals Lubbers het vertwijfeld verwoordde:
“Achteraf kan wellicht worden geconstateerd dat in 1979 in Nederland een fout is
gemaakt: namelijk geen neen zeggen tegen
het bondgenootschap, als er geen ja kan
worden gezegd. Beklemmend is dat ons
land zich nu weer in een vrijwel gelijke
situatie lijkt te bevinden.”17
Er vond een harde confrontatie plaats
tussen enerzijds de ministers van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek en de
meeste VVD-ministers die in het belang
van de eenheid van de NAVO hartstochtelijk vóór plaatsing waren en anderzijds minister van Defensie De Ruiter die duidelijk
minder geporteerd was voor dit idee. In
zijn bijdrage hekelde hij de NAVO die “te
simpel de redenering volgt dat Nederland
nu zijn verplichtingen moet nakomen door
tot plaatsing te besluiten”. Hij meende dat
“gelet op de maatschappelijke en politieke
implicaties het zeer betreurenswaardig zou
zijn als de indruk zou ontstaan dat een
besluit slechts is genomen op grond van
de verplichtingen die voortvloeien uit het
lidmaatschap van de NAVO”. Hij was van
mening dat “zonder meer ‘nee’ zeggen

Kabinet-Lubbers I
Een ander beeld is dat na de grote vredesdemonstratie van 1983 de invloed van
de vredesbeweging op het Nederlandse
kernwapenbeleid langzamerhand afnam.
Binnen deze verklaring wordt ervan
uitgegaan dat de vredesbeweging als
gevolg van interne verdeeldheid slechts
een achterhoedegevecht voerde.11 Premier
Ruud Lubbers, die in 1982 Van Agt was
opgevolgd, zou dan ook vooral te maken
hebben gehad met partijpolitieke hindernissen, zoals een intern verdeeld CDA
en een VVD-coalitiepartner die wel voor
plaatsing was.12 Door het nodige handige
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politieke gemanoeuvreer van Lubbers zou
het kabinet op 1 juni 1984 echter binnen
enkele minuten besloten hebben om tot
plaatsing van de kruisraketten over te
gaan, althans als de Sovjet-Unie op 1 november 1985 geen aanstalten zou hebben
gemaakt met de kernwapenbeheersing.13
Hoogleraar Internationale Betrekkingen
in Utrecht Duco Hellema stelt dan ook
dat voor het buitenlandse beleid kennelijk
internationale omstandigheden en ontwikkelingen van doorslaggevend belang zijn,
waarbij de binnenlandse opinie er minder
toe doet.14
Ook dit beeld verdient nuancering. Ten
eerste is het de vraag of de vredesbeweging aan het afkalven was, of dat ze
zichzelf juist overbodig had gemaakt. In
1983 werd er binnen het kabinet een jaar
lang stevig gediscussieerd over een door
de minister van Defensie De Ruiter uit te
brengen defensienota, waarin een “visie
op een samenhangend kernwapenbeleid”
diende te worden ontwikkeld.15 Uit deze
discussies, maar ook uit verslagen van officiële bezoeken van en aan de Verenigde
Staten, komt naar voren dat het kabinet
vermindering van het aantal kernwapens
tot haar kerndoelen had verheven. Maar
al zou de vredesbeweging over haar hoogtepunt zijn geweest, duidelijk is dat het
kabinet dat niet als zodanig opvatte.16
In de eerste plaats was het geen onderwerp dat het kabinet in slechts enkele
minuten afhamerde. Weliswaar is het juist
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tegen plaatsing” niet mogelijk was, maar
ook geen “onvoorwaardelijk ‘ja’”, dus was
hij van oordeel dat “Nederland de beste
bijdrage aan vrede en veiligheid [zou]
kunnen leveren door er met name voor te
zorgen dat de conventionele bijdrage goed
op peil zou blijven, zonder te komen tot
een toevoeging aan het nucleaire arsenaal”.18
Diverse leden van het kabinet vielen De
Ruiter hierin bij, waaronder premier Lubbers en een enkele VVD’er. Minister van
Economische Zaken Gijs van Aardenne
stelde bijvoorbeeld dat het noodzakelijk
was te “streven naar wapenbeheersing,
dat wil zeggen het pogen te komen tot
vermindering van de onzinnige wapenwedloop”. Anderen wezen erop dat een
positief besluit tot plaatsing zou leiden
tot grote onrust in de samenleving. Even
dreigde er een kabinetscrisis omdat
minister van Binnenlandse Zaken Koos
Rietkerk zinspeelde op aftreden als er een
besluit zou worden genomen dat door de
vredesbeweging zou worden toegejuicht.
Uiteindelijk kon het kabinet zich vinden
in een voorstel van minister voor Ontwikkelingssamenwerking Eegje Schoo dat
inmiddels wel heel bekend klonk: “Gelet
op de opvattingen in het parlement en de
samenleving zal niet meer mogelijk zijn
dan een geclausuleerd ‘ja’. Dit betekent
dat de plaatsing van de kruisraketten
wordt voorbereid en de randvoorwaarden
hiervoor worden aangegeven. Daarbij zal
ondermeer een termijn moeten worden
gesteld.”19
Het kwam er op neer dat het kabinet de
Sovjet-Unie tot 1 november 1985 de tijd
gaf om met de Verenigde Staten tot een
onderhandelingsresultaat te komen. Hoewel er op deze datum geen overeenkomst
was en Nederland dus besloot de 48 raketten te plaatsen, zijn ze nooit daadwerkelijk ingevlogen. Sinds het aantreden van
Michael Gorbatsjov in 1985 trad er een
periode van ontspanning in, wat in 1987
resulteerde in het zo gewenste akkoord.
Daarmee was plaatsing definitief van de
baan.
Conclusie
Op basis van archieven van de ministerraad en het Kabinet van de Minister-
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President moet worden geconcludeerd
dat Van Diepen onterecht stelt dat de
vredesbeweging geen enkele invloed had
op de kabinetten-Van Agt II en Lubbers
I. Al vanaf de jaren zeventig wist de vredesbeweging het kabinet in een hoek te

plaatsen waaruit het zich niet meer wist
te ontzetten. Daardoor kenmerkte het
beleid zich tot en met de jaren tachtig
door een laveren tussen enerzijds het
belang van de eenheid van de NAVO
en de Nederlandse positie daarin, en
anderzijds het serieus willen nemen van
de publieke opinie. Ofwel: het waren
de internationale ontwikkelingen en
verplichtingen die de agenda van het
Nederlandse buitenlandse beleid bepaalden, maar de Nederlandse publieke
opinie die het beleid uiteindelijk wist in
te kleuren.

september 2012 TRANSPARANT

TRANSPARANT september 2012

Nadere
reformatie
John Exalto
De bekende Reformatiekenner Heiko Oberman werd
aan het einde van zijn carrière eens geïnterviewd
door Volkskrant-journalist Michaël Zeeman. “Als ik
soms terugkijk in bronnen die ik heel goed ken”, zei
hij bij die gelegenheid, “en waar ik soms dertig, veertig jaar geleden aantekeningen bij maakte, dan zie
ik nu weer totaal nieuwe dingen. Het raster waarmee
je werkt groeit, je ziet ineens nieuwe boodschappen
tussen de regels door.”
Zo werkt wetenschap dus kennelijk. Het is nooit af,
steeds komen er nieuwe perspectieven bij, nieuwe
vragen dringen zich op, paradigma’s sneuvelen,
nieuwe vertogen dienen zich aan. Dat betekent dat
wie wetenschap beoefent, wie geschiedenis schrijft,
gebonden is aan zijn eigen tijd en raster. Dat besef
je in de dagelijkse gang der dingen niet altijd, maar
het houdt wel een beperking in. Die beperking is
tegelijk een uitdaging: een eenentwintigste-eeuws
raster ziet andere dingen dan een negentiendeeeuws raster. En een raster kan groeien, volgens
Oberman. Geschiedenis is als het leven zelf: een
nieuwe tijd stelt nieuwe vragen en bergt nieuwe
uitdagingen in zich.
Wie jarenlang met een paradigma werkt of het
misschien zelf ontworpen heeft, zal natuurlijk moeilijk
het einde ervan onder ogen durven zien. Zoiets zien
we gebeuren rond het raster ‘Nadere Reformatie’.
In de jaren zeventig was het een nieuw concept,
waarmee een jonge generatie onderzoekers vadermoord pleegde op de oude garde. Calvijn, zeiden
die ouden, is de norm, daarna is de vroomheid
steeds sektarischer geworden. Het concept van de
Nadere Reformatie heeft ons veel gebracht, het onderzoek naar religie kreeg een enorme impuls en de
Nederlandse zeventiende eeuw werd als volwaardige periode op de kaart van de kerkgeschiedenis
gezet. Maar inmiddels is het gestold en heeft het
zichzelf overleefd.
We zoeken niet meer naar specifieke Nederlandse
vroomheid, maar zien dit kleine landje als een variant binnen een groter Europees verband. Daarom
hebben we geen behoefte aan een apart onderscheiden stroming met twee hoofdletters. We
beseffen dat een alleen voor ingewijden te volgen
definitiediscussie over de verschillende graden
binnen de Nadere Reformatie en daarvan onderscheiden gereformeerd piëtisme, gevoegd bij een
strijd om de oudheid en de ‘wortels’, een verengd
perspectief is geweest. Wanneer hield de ‘gewone’
Reformatie dan eigenlijk op? Religie was, zeker in de
Gouden Eeuw, levend cultuurgoed, rijk geschakeerd
als de mensheid zelf.
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Een oude instelling.
De Ridderlijke
Duitsche Orde,
Balije van Utrecht
Renger E. de Bruin

In een middeleeuws pand aan de Utrechtse Springweg komt tweemaal per jaar een groep heren bijeen om te beraadslagen over
giften aan goede doelen. Dat is niet heel bijzonder: in een tijd van
economische tegenwind en een terugtredende overheid wordt de
rol van traditionele charitatieve instellingen alleen maar groter. Een
stad als Utrecht kent diverse stichtingen die hun bestaan honderden jaren terug kunnen dateren. De instelling waar we het hier over
hebben, springt er echter uit; het is niet alleen de oudste (1231),
maar in samenstelling ook de meest exclusieve. Een toetredend lid
moet oude adelpapieren overleggen: “een adellijk kwartier paternel en een adellijk kwartier maternel, waarbij het kwartier paternel
dient te behoren tot een geslacht waarvan de adeldom teruggaat
tot vóór 1795.” Tot aan de statutenwijziging van 2006 moesten zelfs
vier kwartieren voldoen aan laatstgenoemde eis. Ook in religieus
opzicht wordt er vastgehouden aan een oude traditie: die van een
protestantse achtergrond. We hebben het hier over de ‘Ridderlijke
Duitsche Orde, Balije van Utrecht’. Deze orde is ontstaan tijdens de
kruistochten en heeft zich sindsdien kunnen handhaven. Hoe heeft
deze organisatie zich kunnen transformeren van een aan de Heilige Maagd gewijde kruisridderorde tot een protestantse liefdadigheidsinstelling in het huidige Nederland?

Volkier Rudolph Baron Bentinck van Schoonheten (1738-1820), Landcommandeur van 1807 tot en met 1820.
beeld Transparant
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PERSONALIA
Renger de Bruin (1956)
studeerde en promoveerde in Utrecht. Hij werkte
als docent en onderzoeker aan de universiteiten
van Utrecht, Leiden en
Greifswald voor hij in 1994 als conservator stadsgeschiedenis in dienst trad
van het Centraal Museum Utrecht. Van
2001-2011 was hij bovendien bijzonder
hoogleraar Utrecht Studies.

De kruisvaardersoorsprong
In de staatjes die na de Eerste Kruistocht
(1096-1099) waren opgericht, ontstonden geestelijke ridderorden, eerst de
Tempeliers en de Johannieters. De leden
waren ridder en monnik. Zij streden
tegen de islamitische vijand, maar ze verzorgden ook zieken en gewonden. Verder hadden zij de kloostergeloften van
kuisheid, armoede en gehoorzaamheid
afgelegd. Omdat de wereldlijke ridders
vaak weer naar huis terugkeerden, kwam
de verdediging van de kruisvaarderstaten

steeds meer te liggen bij de geestelijke
ridders. Tijdens de Derde Kruistocht
(1189-1192), die begon onder leiding
van keizer Frederik Barbarossa, kwam er
een nieuwe orde bij, de Duitse Orde.
Deze kwam snel tot ontwikkeling en
verlegde haar terrein naar Europa. Aan
de oostkant bevonden zich nog niet
gekerstende volkeren, die een bedreiging
vormden voor grensstaten als Hongarije
en Polen. Plaatselijke vorsten riepen
de ridders van de Duitse Orde te hulp,
maar deze voeren hun eigen koers. Aan
de Oostzee onderwierpen zij Baltische
stammen en stichtten een eigen ordestaat: Pruisen en Lijfland. De strijd werd
gefinancierd uit goederen in het christelijke Europa, vooral in het Duitse Rijk.
Deze goederen waren geschonken door
welgezinde rijken vanuit de aflaatgedachte, soms om een kruisvaartgelofte af
te kopen.
De bezittingen waren georganiseerd
in commanderijen, leefgemeenschappen
met ridderbroeders, priesterbroeders
en leken. Een aantal commanderijen
vormde een regionale afdeling, een
balije, geleid door een landcommandeur.

In het Duitse Rijk bestonden twaalf
balijen onder leiding van de Duitsmeester, die zelf weer onder de grootmeester
in Pruisen stond. Deze zetelde op de
Marienburg en later in Koningsbergen.
Een van de balijen was Utrecht met een
veertiental commanderijen verspreid
over de Noordelijke Nederlanden. Buiten
het rijk had de orde bezit in onder meer
Frankrijk, Spanje en Zuid-Italië, maar
dat kalfde snel af.
Een ridderbroeder, die een adellijke
afkomst moest aantonen, werd met veel
ceremonieel toegelaten. De oorspronkelijke taak, vechten voor het geloof,
raakte op de achtergrond toen er aan het
eind van de veertiende eeuw geen heidenen meer waren en de orde in 1410 bij
Tannenberg een zware nederlaag tegen
Polen en Litouwen had geleden.
Ingrijpende veranderingen
Daarna raakte de ordestaat in verval.
De grootmeester werd onderworpen
aan Polen. Na een mislukte poging
onder die invloed uit te komen besloot
grootmeester Albrecht van Brandenburg
in 1525 zijn geestelijke waardigheid neer

Verval en herstel
Door het doorschuifsysteem was er weinig controle op het beheer. In 1753 deed
de net gekozen coadjutor Unico Wilhelm
van Wassenaer van Twickel voorstellen
“tot redres van de vervallene saken en
verbetering der administratie”. Hij leidde
een commissie, die een reorganisatieplan
presenteerde dat door het kapittel werd
aangenomen. Een belangrijk punt was
centralisatie van het goederenbeheer.

Interieur van het slot Mariënburg. beeld Transparant
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te leggen en het resterende gebied als
hertogdom in leen van de Poolse koning
te ontvangen. Tegelijkertijd ging hij over
tot het protestantisme. De Duitsmeester
trad voortaan op als grootmeester. Het
was nu zaak de orde zo veel mogelijk
bijeen te houden. Het bezit buiten het
Duitse Rijk was geheel verloren gegaan,
maar ook daarbinnen dreigde desintegratie. Het protestantisme stond haaks
op de tradities van de Duitse Orde,
maar het lukte om drie balijen (Saksen,
Thüringen en Hessen) ondanks overgang
naar de nieuwe leer binnen de orde te
houden.
Dat lukte niet met de Balije van
Utrecht. De Staten van Utrecht oefenden druk uit om in het gareel van de
Opstand tegen Spanje te blijven en te
breken met de Habsburgse grootmeesters. De afschaffing van het celibaat
leidde in 1640 tot een definitieve breuk
met de centrale orde, die inmiddels op
slot Mergentheim in Zuid-Duitsland was
gevestigd. De grootmeester bleef Utrecht
als deel van het grotere geheel beschouwen, maar herenigingspogingen mislukten doordat de Staten die blokkeerden.
De Balije van Utrecht was nu een seculiere adelsorganisatie met protestantse
leden. Die werden als kind aangemeld;
daadwerkelijk toetreding op volwassen
leeftijd kon na het tonen van de juiste
papieren: attestaties van gereformeerde
doop en belijdenis en vier adelskwartieren. De leden heetten net als vroeger
commandeurs en beheerden ook een
commanderij, maar woonden daar niet.
Door het doorschuifsysteem duurde zo’n
commandeurschap maar enkele jaren.
Wie tijd van leven had, werd coadjutor
en vervolgens landcommandeur. Hij
leidde de kapittelvergaderingen in het
Duitse Huis te Utrecht. Hier hing ook de
portrettengalerij van alle balijehoofden.
Deze was aan het eind van de zestiende
eeuw begonnen door landcommandeur
Jacob Taets van Amerongen, die van zijn
voorgangers fictieve afbeeldingen had
laten maken.

september 2012 TRANSPARANT

TRANSPARANT september 2012

Een aan te stellen rentmeester-generaal
diende pachten te innen, voor het
onderhoud van gebouwen te zorgen
en overbodige panden af te stoten. De
commandeurs werden ontheven van hun
beheerstaken en kregen in plaats van
inkomsten uit de commanderijen een
vast traktement, dat per rang opliep. De
opvolging van de landcommandeur door
de coadjutor verliep voortaan automatisch. De Staten van Utrecht werden op
de hoogte gesteld, maar bemoeiden zich
niet meer met het benoemingsbeleid.
Intern was dat aangescherpt. Er werd
goed gelet op riddermatige afkomst (de
vier adelskwartieren) en de gereformeerde belijdenis. Op de kandidatenlijst
wilde nog weleens een lutherse Duitser
staan, maar iemand “van de Augburgse
confessie” kwam niet door de uiteindelijke selectie heen. Een katholiek kon
natuurlijk helemaal niet. Zo kreeg een
Duitse vorstenzoon de opmerking “is
Roomsch geworden” achter zijn naam;
hij was kansloos.
Vooral financieel was de reorganisatie
een succes. Rentmeester Gijsbert Dirk
Cazius slaagde erin de tekorten snel weg

‘De landcommandeur was “op een
grievende wijze
teleurgesteld”.’
te werken en om te zetten in oplopende
overschotten. De belangrijkste inkomstenbron bestond uit pachten. Cazius
wist steeds betere pachtcontracten af te
sluiten en de pachten ook daadwerkelijk
te innen, wat voordien vaak niet gebeurd
was. Daarbij werd hij geholpen door de
na 1750 ingezette bloei in de landbouw,
waardoor de boeren ook steeds meer
konden betalen. De rentmeester, die op
provisiebasis werkte, profiteerde ervan,
maar ook de commandeurs merkten dat
de belofte van Van Wassenaer dat ze
er allemaal beter van zouden worden,
volledig waargemaakt werd. Naast de
traktementen, die in 1783 structureel
verhoogd werden, kregen ze regelmatig
uitdelingen uit de kas.
Revolutionaire dreiging
Terwijl het de Balije van Utrecht voor
de wind ging, kwamen bedreigende

ontwikkelingen op gang. De in 1789
uitgebroken Franse Revolutie richtte
zich tegen een bestel waarmee de Duitse
Orde intens verweven was. De besluiten
tot afschaffing van feodale rechten en
tot confiscatie van geestelijke goederen
hadden potentiële consequenties voor
de erfgenamen van de kruistochten: de
Johannieters en de Duitse Orde. Als eerste was de Balije Elzas-Bourgondië aan
de beurt, die sinds de zeventiende eeuw
deels op Frans grondgebied lag. Met het
uitbreken van de revolutionaire oorlogen
kwamen ook de balijen in het Duitse
Rijk aan de beurt. De Johannieters raakten hun ordestaat op Malta kwijt, toen
Napoleon Bonaparte het eiland op weg
naar Egypte veroverde.
Intussen was ook de Balije van Utrecht
in de gevarenzone gekomen. De Republiek der Verenigde Nederlanden was in
1795 onder de voet gelopen door Franse
legers, die het sein hadden gegeven voor
de Bataafse Revolutie. De revolutionaire
overheden pakten standsvoorrechten
aan en ook in de richting van de Duitse
Orde kwamen er signalen. Net als de
Utrechtse kapittels (Dom, Oudmunster,
St. Pieter, St. Jan en St. Marie) repliceerde de orde met formele argumenten: ze
waren particuliere beleggingsinstellingen
die niets meer van doen hadden met een
geestelijke oorsprong. Particulier eigendom was een mensenrecht en aanpakken
daarvan in strijd met de revolutionaire
beginselen.
Het hielp daarbij dat de rentmeester
en een van de leden, Volkier Rudolph
Bentinck van Schoonheten, in het
pand woonden. Toen het kapittel na de
revolutie weer bijeenkwam, bedankte
de landcommandeur hen hartelijk voor
hun inspanningen. Rentmeester Unico
Willem Teutonicus Cazius, die zijn vader
was opgevolgd, kon net zulke mooie
financiële cijfers tonen als in de tijden
van Oranje. Door de oorlogen stegen de
voedselprijzen voortdurend, waardoor
van de boeren steeds meer pacht kon
worden gevraagd. Aan de andere kant
stegen de belastingen om de oplopende
begrotingstekorten van de overheid te
dekken, maar het saldo was uiteindelijk
positief.
De florissante financiën maakten interessante uitdelingen aan de kapittelleden
mogelijk, boven op hun traktementen,
die ook in de revolutiejaren waren doorgegaan. Een extraatje konden de ridders
goed gebruiken, omdat hun persoonlijke
kaspositie vaak ernstig was verslechterd.
Ze hadden hun goed betaalde ambten
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verloren, beleggingen brachten soms
minder op, terwijl ze steeds hogere
belastingen moesten opbrengen.
Na enkele rustige jaren nam de dreiging
weer toe. Het voorgenomen adelsbeleid
van Lodewijk Napoleon, wiens Koninkrijk Holland in 1806 de Bataafse
Republiek verving, hield risico’s voor de
orde in, maar die werden geen realiteit.
Dat gold wel voor de onteigening van
het Duitse Huis, opgeëist ten behoeve
van het Ministerie van Financiën, toen
de koning zijn residentie in 1807 naar
Utrecht verplaatste. Uiteindelijk kwam
hier een militair hospitaal. Bentinck
van Schoonheten, inmiddels landcommandeur, wist uit de onderhandelingen
een forse afkoopsom te slepen en kocht
daarvoor een pand in Den Haag. In
diezelfde tijd kwam de Duitse Orde in
Duitsland steeds verder onder druk te
staan tot zij april 1809 door Napoleon
werd opgeheven.
Inlijving, opheffing en restauratie
Na de inlijving van het land bij Frankrijk werd ook de Balije van Utrecht in
februari 1811 opgeheven. Napoleon
tekende een decreet waarin de geestelijke instellingen in de Hollandse departementen werden opgeheven en hun bezit
geconfisqueerd. De Balije van Utrecht
werd daarin niet expliciet genoemd, in
tegenstelling tot de Utrechtse kapittels,
maar de hoogste keizerlijke gezagdrager
in het geannexeerde gebied, I.J.A. Gogel,
verklaarde het wel van toepassing op
de orde. Bentinck huurde een advocaat
in om het besluit aan te vechten via
een verzoekschrift aan de keizer. Een
antwoord kwam pas tijdens diens bezoek
van Napoleon en dat was afwijzend. De
landcommandeur was “op een grievende
wijze teleurgesteld”.
Deze legde zich nu bij de feiten neer en
zette in op schadevergoeding en verdeling van de kasgelden. De afhandeling
verliep echter uiterst traag. Dat kwam
vooral door de obstructie van rentmeester Cazius, die keer op keer verzuimde
om de gevraagde afrekeningen te leveren. De ambtenaren die met de liquidatie
belast waren, vermoedden dat hij dit
deed om fraude te verbergen. Ook Bentinck ergerde zich wild aan de tegenwerking van zijn voormalige ondergeschikte,
die een financiële tegemoetkoming aan
de leden blokkeerde. Hij had het over
“eene hoogst laakbaare ondankbaarheid
jegens zijne voormalige meesters en
weldoeners”.
Hoe zeer ook voortkomend uit dubi-
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In het Duitse Rijk bestonden twaalf balijen onder leiding van de Duitsmeester, die zelf weer onder de grootmeester in Pruisen stond. Deze zetelde op de Marienburg. beeld Transparant

euze motieven, de ongehoorzaamheid
van Cazius droeg er wel toe bij dat
eind 1813, toen de Fransen vertrokken, slechts een bescheiden begin was
gemaakt met de verkoop van ordebezit.
Het grootste deel daarvan berustte nog
onder de Dienst Domeinen. Daardoor
was een herstel van de Duitse Orde mogelijk zonder ingewikkelde restitutieprocedures. Meteen na de terugkeer van de
Prins van Oranje richtte Bentinck zich
tot hem met een dergelijk verzoek. Na
uitvoerige adviezen van Domeinen, Binnenlandse Zaken en de Raad van State

besloot Willem I (inmiddels koning) tot
ongedaanmaking van de opheffing en
teruggave van bezit. Hij tekende een wet
daartoe in augustus 1815. Er werd snel
een begin gemaakt met de overdracht
van goederen, maar de afwikkeling zou
nog enkele jaren duren.
Tijdens de eerste kapittelvergadering na
het herstel, eind september 1815, uitte
de landcommandeur zijn vreugde:
“Hoog Wel Geboren Heren, Een der
gelukkigste ogenblikken van mijn
leven is het tegenwoordige na al de
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stormen en schokken die sederd zo
vele jaren de waereld beroerd hebben,
en die ook onse eerwaardige Orde
hadde omver geruckt herrijst deselve
met glans, onder de luisterrijkste
bescherming.”
Tot zijn teleurstelling waren enkele
kapittelgenoten minder enthousiast.
Die uitten forse kritiek op zijn handelen
en protesteerden tegen zijn besluit om
oud-rentmeester Cazius te passeren ten
gunste van Domeinenambtenaar P.D. de
Vos.
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Terugkeer naar Utrecht
De oppositie in het kapittel bepleitte
vestiging in de stad van de oorspronkelijke zetel. Bentinck hield echter
vast aan het ‘hotel van de Orde’ aan de
Haagse Prinsessegracht, waar hij ook
woonde. Pas na zijn overlijden eind
1820 was terugkeer naar Utrecht mogelijk. Aanvankelijk vonden de bijeenkomsten plaats in gehuurde ruimten, maar
in 1836 werd een huis aangekocht aan
de Hofpoort bij de Nieuwegracht.
Dat het zo lang geduurd heeft, lag
vooral aan de problemen waarin de

orde in de loop van de jaren 1820 verzeild raakte: interne ruzies, conflicten
met Binnenlandse Zaken over een nieuw
reglement en een fraudeschandaal:
rentmeester De Vos verduisterde meer
dan 100.000 gulden en vluchtte naar
het buitenland. Pas toen deze problemen overwonnen waren, kon worden
overgegaan tot aankoop van een eigen
pand.
Daar bleef de balije meer dan anderhalve eeuw gevestigd. Een nieuwe situatie diende zich aan toen Defensie het
Militair Hospitaal overbracht naar het
nieuwe Universitair Medisch Centrum
in De Uithof. Aan de Springweg was
nog militaire psychiatrie gevestigd, terwijl het grootste deel van het complex
leegstond. Met het opgeven van de
panden trad een clausule in het onteigeningscontract uit 1808 in werking:
een eerste recht van terugkoop “ingeval
het Gouvernement zig te eniger teijd
van dese aangekogte gebouwen en
erven weder zou willen ontdoen”. Het
kapittel besloot hiervan gebruik te
maken, althans voor een deel van het
complex: de landcommandeurswoning,
de restanten van de kerk en enkele bijgebouwen. Over de bestemming
van de rest, waaronder de oude kapittelzaal, is lang gedebatteerd, maar
uiteindelijk is hier het luxe hotel Karel
V in gevestigd.
Beide delen zijn grondig gerestaureerd.
Het daarbij uitgevoerde bouwhistorische onderzoek heeft veel kennis opgeleverd. In 1995 waren de gebouwen van
de Duitse Orde klaar en kon het kapittel
daar plechtig naar terugkeren. Daarmee is de cirkel weer rond. Dat geldt
in zekere zin ook voor de activiteiten
van de organisatie. De oorspronkelijke
charitatieve doelstelling was in de loop
van de tijd op de achtergrond geraakt,
zij het niet totaal verdwenen. Die is
weer sterk teruggekomen en vormt nu
een belangrijke besteding van de kapitaalopbrengst, naast instandhouding van
het erfgoed. De laatste tien jaar wordt
onderzoek naar de ordegeschiedenis
gesteund.
Dit artikel is geschreven op basis van een
onderzoek dat in opdracht van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht
in de jaren 2007-2011 is uitgevoerd. De
resultaten daarvan zijn gepubliceerd in:
Renger E. de Bruin, Bedreigd door Napoleon. De Ridderlijke Duitsche Orde, Balije
van Utrecht 1753-1838 (Verloren, Hilversum, 2012).
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INTERVIEW BART VAN DER BOOM

Wij weten niets
van hun lot
Wisten gewone Nederlanders in ’40-’45 van de Holocaust? Bart van der Boom
onderzocht 164 oorlogsdagboeken en kwam tot de conclusie dat gewone
Nederlanders niet onverschillig stonden tegenover de vervolging en dat zij niet
wisten dat de meeste gedeporteerden bij aankomst gedood werden. Juist
die onwetendheid is de sleutel tot een beter begrip van hun gedrag. Hiermee
weerspreekt hij het geruchtmakende boek Tegen beter weten in van Ies Vuijsje1. Transparant sprak daarom met hem over moraal en herinnering, de aard
van het kwaad en de taak van de historicus.
Geert Schipaanboord en Christiaan Veldman

Hoe is er tot nu toe op uw boek
gereageerd?
“Ik had meer boze reacties verwacht.
Mijn boek ondermijnt namelijk een wijdverbreid moreel schema, waarin schuldige omstanders en machteloze slachtoffers door een grote kloof gescheiden
worden. In mijn boek zitten omstanders
en slachtoffers juist in hetzelfde schuitje.
Dat vinden mensen ongemakkelijk. Met
Ron van der Wieken, voorzitter van de
Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam,
heb ik gemaild naar aanleiding van zijn
brief in de Volkskrant.
Ik heb hem verteld dat ik juist geschreven heb voor mensen zoals hij. Iemand
die betrokken is, maar ook voor argumenten openstaat. Daarom is het boek
ook best dik geworden. Hij heeft beloofd
het boek te gaan lezen.”
In uw boek hekelt u de heilige verontwaardiging van Ies Vuijsje. Was
uw verontwaardiging echter ook
niet de aanleiding tot het schrijven van dit boek?
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“Verontwaardiging is een groot woord.
Frustratie over de onjuiste beeldvorming
over de Jodenvervolging in Nederland
had ik echter wel. Vooropgesteld: voor
een historicus is het prettig dat veel mensen zich bij zijn onderwerp betrokken
voelen. Dit thema spreekt meer aan dan
de graanprijzen in de middeleeuwen. Het
zegt iets over wie wij zijn. De collectieve
herinnering is echter losgezongen van de
wetenschap en heeft zich gevormd naar
het beeld van de schuldige omstander
en het machteloze slachtoffer. Met mijn
boek wil ik een brug slaan van wetenschap naar de collectieve herinnering.
Een andere aanleiding is dat er in het

“Geschiedschrijving en morele
oordelen moet je
niet met elkaar
vermengen”

Nederlandse joden in kamp Buchenwald in 1941. beeld United States Holocaust Memorial Museum

debat over de Holocaust te veel langs
elkaar heen wordt gepraat. Ik probeer
het debat te verhelderen door gedrag en
opvattingen te onderscheiden. Normaal
gesproken is dat lastig, maar in dit
onderzoek helpen de dagboeken daarbij.
Eerst reconstrueer ik de gedachten van
de dagboekschrijvers. Vervolgens kijk ik
of we met die informatie beter kunnen
begrijpen hoe Joodse en niet-Joodse
Nederlanders zich gedroegen met betrekking tot de Jodenvervolging.”
Vindt u dat de historicus zich van
morele oordelen moet onthouden?
“Ik ben inderdaad van mening dat je
geschiedschrijving en morele oordelen
niet met elkaar moet vermengen. Wat dat
betreft ben ik een fundamentalist. Wat
draagt een oordeel vanuit onze kaders bij
aan het begrip van een andere tijd? Om
te begrijpen hoe de Holocaust heeft kunnen plaatsvinden, moet je in de huid van
de daders en slachtoffers kunnen kruipen
zonder dat je steeds gehinderd wordt
door je eigen morele oordelen. Natuurlijk

september 2012 TRANSPARANT

heb je een oordeel, maar die moet je als
historicus op een andere plaats uiten.”
U lijkt in uw boek te veronderstellen dat er een rechtstreekse
relatie bestaat tussen wat mensen
weten en wat mensen doen. Had
men zich actiever verzet als men
meer geweten had?
“Ik denk het wel, wat dat betreft heb
ik een optimistisch mensbeeld. Uit de
dagboeken van Joden blijkt duidelijk
dat velen twijfelden over onderduiken.
Ze maakten een soort risicoanalyse.
Voor veel Joden leek onderduiken of op
transport ongeveer even gevaarlijk. Als
ze hadden geweten dat tachtig procent
direct na aankomst vergast zou worden,
hadden velen anders gehandeld. Als
Joden al twijfelden over de noodzaak van
onderduiken, dan is het een kleine stap
om dit ook voor de omstanders aan te
nemen.
De onzekerheid en verwarring was
groot. Ook over de Engelse informatie
was men sceptisch. Een dagboekschrij-

TRANSPARANT september 2012

ver uit Dordrecht, die gewend was goed
geïnformeerd te zijn, beschrijft dat hij
niet eens zeker weet wat er in Rotterdam
gebeurde. Men wist al helemaal niet zeker wat er in Auschwitz plaats vond. In
maart 1945 verscheen in de illegale pers
nog het bericht dat er 100.000 Joden
bevrijd waren. Niemand zei toen: dit kan
niet waar zijn.
Ik realiseer me dat je de dagboeken
ook anders kan lezen: als plekken van
verdringing, waar men de verontrustende berichten van zich afschreef om
te vergeten en om verantwoordelijkheid
te ontlopen. In veel Holocaustliteratuur
speelt deze hypothese van verdringing

“Voor veel Joden
leek onderduiken
of op transport
ongeveer even
gevaarlijk”

een belangrijke rol. Dit is echter een gratis theorie, omdat die niet te bewijzen of
te weerleggen is. Ik zie de dagboeken als
bronnen die weergeven wat de schrijvers
actief bezighield. Als je ze destijds had
kunnen interviewen, hadden ze je soortgelijke dingen verteld.”
Is uw boek ook een reactie op
Grijs Verleden van Chris van der
Heijden?
“Veel wetenschappers, waaronder ikzelf
hebben fundamentele bezwaren tegen
dit boek. Een van de redenen waarom
het zo aanslaat, is omdat de cynische
strekking ervan het collectieve geheugen
bevestigt. Hierin maakten Nederlanders
‘grijze’ keuzes om zonder kleerscheuren
door de oorlog te komen. Ik geef in mijn
boek aan dat het gedrag van mensen
weliswaar ‘grijs’ kan zijn, maar dat de
stemming heel anders was. Wie de dagboeken leest, ziet dat veel mensen boos
zijn, hoop en vrees ervaren en
zich machteloos voelen. Dat is niet
grijs.”
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Wat zegt uw boek over de aard
van het kwaad? Is uw optimistisch
mensbeeld ongeschokt?
“Ja, dat is ongeschokt. Ik denk dat je
mensbeeld vooral wordt bepaald door
de eerste achttien jaar van je leven en
die waren bij mij goed. Dit neemt niet
weg dat sommige dagboeken, vooral die
van Joodse Nederlanders, onverdraaglijk
zijn. Sommige passages ontroeren me
altijd weer, terwijl ik het verhaal al ken.
Ze bieden een glimp van de oceaan van
verdriet die de Holocaust is.
Tijdens hoorcolleges stel ik wel de
vraag of er uit de Holocaust lessen te
trekken zijn.
Ik denk van wel. Een belangrijk deel
van de Holocaust is te verklaren vanuit
de paranoia van de daders. Zij geloofden
echt dat achter al die weerloze mannen
en vrouwen een moorddadige kracht
schuilging. De belangrijkste les die de
Holocaust ons leert is dat we waanbeelden moeten signaleren en weerleggen.
De eerste vraag moet altijd zijn: ‘Is dit
waar?’”
N.a.v. Bart van der Boom, ‘Wij weten niets

Mevrouw N. Westerbeek van Eerten-Faure was dagboekschrijfster en man van arts Bron. beeld NIOD

Dr. G. Italië, leraar klassieke talen en dagboekschrijver.
beeld NIOD

van hun lot’. Gewone Nederlanders en de
Holocaust, Amsterdam: Boom 2012, ISBN
978 94 6105 477 7.

De sfeer die uit uw boek oprijst,
deed ons denken aan klassieke
jeugdliteratuur over de Tweede
Wereldoorlog.
“Grappig dat je dat zegt. Ik heb in mijn
jeugd ook Reis door de nacht en Engelandvaarders gelezen. Door historici als
Van der Heijden zijn dergelijke verhalen
afgedaan als puur mythevorming, als pogingen het eigen straatje schoon te vegen.
Dat is een misvatting: de stemming in die
verhalen staat dicht bij die uit de oorlogsdagboeken. Uit beide rijst het beeld dat
veel Nederlanders de oorlog als een strijd
tussen goed en kwaad ervaren hebben,
waarbij een groot deel van de bevolking
aan de goede kant stond. Het vraagstuk
‘hoe te handelen?’ is in dergelijke boeken
wel ernstig versimpeld. Velen waren boos,
maar wilden hun gezinnen niet in gevaar
brengen.
In het vroege beeld van de oorlog zag
men het overgrote deel van de bevolking
als goed, en een klein deel als fout. Later is
dat gekanteld. Er zijn echter veel aanwijzingen voor een breed gedragen afkeer van
de Jodenvervolging. Zo was het in dorpen
vaak bij iedereen bekend dat er zich onderduikers schuilhielden. Toch hield vaak zo’n
hele gemeenschap zijn mond.”
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Hoe kon het dan gebeuren dat
één op de drie ondergedoken
Joden alsnog opgepakt werd?
“Het meeste verraad werd gepleegd
door Jodenjagers, een specifieke groep
nazi-sympathisanten. Zij verdienden geld
met het opsporen van Joden. Over Anne
Frank wordt vaak gedacht: dat is het
meisje dat wij verraden hebben. Men ziet
dit als een bewijs dat de maatschappij
verrot is. Maar de familie Frank is door
één persoon verraden, terwijl ze tijdens
het onderduiken door een stuk of tien
mensen verzorgd werd.”
U spreekt in uw boek over ‘uitdijend daderschap’, de trend waarin
een steeds grotere groep voor de
Holocaust verantwoordelijk gehouden wordt. Hoe verklaart u dit?
“De Holocaust is voor ons een oermisdaad geworden, dé ramp van de westerse
wereld. En bij zoiets groots hoort ook
heel veel schuld. Het is dan heel onbevredigend om daar slechts een klein deel
van de bevolking verantwoordelijk voor
te houden.”
In hoeverre leidde dit onderzoek
tot persoonlijke nieuwe inzichten?

“Ik heb het altijd moeilijk voorstelbaar
gevonden dat mensen die op de hoogte
waren van de Holocaust dit alles lieten
gebeuren. Dat is me een te zwart beeld.
De dagboeken plaatsen je echter voor
lastige vragen. Het meest verwarrende
is dat veel schrijvers enerzijds spreken
over ‘massamoord’, maar in concretere
zin weer schrijven over ‘tewerkstelling’.
In het dagboek van Etty Hillesum is dat
heel duidelijk. Ze schrijft over uitroeiing, maar vraagt zich ook af welke
boeken ze mee zal nemen voor in het
kamp. Eerder concludeerde ik hieruit
dat zij blijkbaar op twee gedachten
hinkte. Later, tijdens het college geven
en door discussies met studenten, realiseerde ik me dat veel Nederlanders niet
dachten aan uitroeiing óf werk, maar
uitroeiing én werk, of uitroeiing dóór
tewerkstelling. Dit bood de slachtoffers nog ruimte voor een perspectief
op overleving. Door dit inzicht vallen
de uiteenlopende opmerkingen in de
dagboeken op hun plaats. Wij weten dat
Auschwitz mogelijk is en dat besef heeft
onze cultuur gevormd. Hierdoor zijn we
slechter gaan zien hoe ondenkbaar het
destijds voor de meeste Nederlanders
was.”
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Noten
1

Ies Vuijsje, Tegen beter weten in. Zelfbedrog en
ontkenning in de Nederlandse geschiedschrijving over de Jodenvervolging (Amsterdam
2006)
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onderwijs

Van
hunebedbouwers
tot patateters
Ton van der Schans
Dit jaar verschijnen de eerste delen van een nieuwe
geschiedenismethode voor het basisonderwijs. Venster
op Nederland heet deze methode waaraan ik meewerk.
Als historicus ben ik ervoor verantwoordelijk dat er geen
historische fouten in staan. Dat levert pittige discussies
op. In het eerste hoofdstuk over de prehistorie schrijf ik
over “de oudste bewoners van ons land”. In deze zin
schuilt een kapitale fout. Want het gebied van toen
was niet van “ons”, maar van de mensen die hier toen
leefden. Onbekommerd staat in het eerste hoofdstuk
een geografisch kaartje met de grenzen van het huidige
Nederland. Naar het voorbeeld van de onvolprezen De
Bosatlas van de geschiedenis van Nederland. Maar
de hedendaagse grenzen van Nederland met “het
buitenland” bestonden toen nog niet.
Dat de Nederlanders niet van de Bataven afstammen, is
simpele kost voor iedereen die ook maar iets afweet van
geschiedenis. Hele generaties zijn wel opgegroeid met
geschiedenisonderwijs waarin de Bataven maar al te vaak
als onze voorouders afgeschilderd worden. Wat mij betreft
verandert dit niet. Er is toch ook geen weldenkend mens
die zich geen voorstelling kan maken bij “de mensen die
in de zeventiende eeuw in ons land woonden”?
Maar historisch gezien klopt er een heleboel niet aan deze
zin. Welk land bedoelen we? België en/of Nederland? En
wie bedoelen we met “ons”? Zowel Friezen als Zeeuwen?
Amsterdammers en Groningers? Als we het correct willen
doen, spreken we vóór de negentiende eeuw, beter
gezegd voor 1840, consequent over “de mensen die
woonden op de plaatsen waar nu Nederlanders wonen”.
Achter deze en vele andere voorbeelden gaat iets
wezenlijks schuil. Er zijn historici en onderwijsmensen die
bewust het “wij-perspectief van de geschiedenis” afwijzen.
Het gaat in deze discussies over de identificatie met de
Nederlandse natie. Het mislukken van het Nationaal
Historisch Museum is een illustratie van het ontbreken van
een “bepaald idee van Nederland”. Een ander voorbeeld
is het eindeloos steggelen over de canon. De voorstanders
van de canon van Nederland wordt verweten een
nationale identiteitsfabriek na te streven waaruit zwarte
bladzijden geweerd worden. We zijn het in Nederland
blijkbaar niet (meer) eens over inhoud en betekenis van
het nationale verleden. In het licht van het aanhoudende
debat over de plaats van Nederland en de Nederlanders
in de wereld is er de behoefte om de Nederlandse
identiteit pakkend, maar evenzeer historisch betrouwbaar
neer te zetten. Zonder in dit verleden te zwelgen. Een
prachtige taak voor het onderwijs om het wij-perspectief
uit te leggen. In plaats van iedereen zijn eigen verhaal,
een nationaal verhaal. Een doorlopend verhaal van de
hunebedbouwers tot de patateters is nodig.
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BANNELINGEN

Thuis in den vreemde
Johannes Müller

De op de Reformatie volgende confessionele verdeeldheid zorgde ervoor
dat honderdduizenden
Europeanen hun woonplaatsen verlieten om trouw
te kunnen blijven aan hun
geloofsovertuiging. Deze
ervaring werd door zo goed
als alle confessionele richtingen gecultiveerd en zij
was beslissend voor het tot
stand komen van vroegmoderne religieuze identiteiten.
Het verhaal over de vlucht en vervolging
van vroegmoderne protestanten zit tot
vandaag de dag diep in het protestantse
geschiedbewustzijn gegrift. De vlucht
van de hugenoten of de gruwelijke
vervolgingen onder de hertog van Alva
en de daarop volgende verstrooiing van
Nederlandse protestanten behoren tot de
canon van het gereformeerd verleden en
spreken in christelijke kringen nog steeds
tot de verbeelding. De fascinatie voor
deze periode is niet exclusief Nederlands:
ook in gereformeerde en evangelische
kringen in Duitsland, Zwitserland of
de Verenigde Staten leeft deze herinnering eraan nog voort.1 Opvallend is
daarbij hoeveel families hun afkomst tot
een al dan niet vermeende vervolgde en
gevluchte voorouder herleiden. Talrijke
nationale en lokale organisaties bieden
daarbij hun ondersteuning: verenigingen
zoals de Deutsche Hugenotten-Gesellschaft hebben als doelstelling de erfenis
van de gereformeerde ballingen te bewaren en zich tegelijk ook voor hedendaagse
geloofsvluchtelingen in te zetten. Via zijn
onderzoekscentrum biedt de HugenottenGesellschaft particulieren de mogelijkheid om hun eigen genealogie naar de
hugenoten te kunnen herleiden en via de
webshop worden hugenotenkruizen in tal
van uitvoeringen en prijsklassen aangeboden.2 Naast de vele hugenotenverenigingen zijn er ook nog de Nederlandse en

Een prent uit het boek Gereformeerde in Vrankrijk uit 1696. beeld Amsterdam Museum
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Waalse vluchtelingengemeenten die zowel
in Duitsland als in Engeland nog steeds
bestaan en in populaire publicaties en
herdenkingsfestiviteiten regelmatig actief
aan de periode van vlucht en vervolging
herinneren.3
In de historiografie werd het koesteren
van een dergelijke ballingenidentiteit
lange tijd als een uitsluitend gereformeerd fenomeen gepresenteerd. Terwijl
lutheranen en katholieken altijd het
ideaal uitgedragen zouden hebben van
een inclusieve parochiekerk die de gehele
lokale gemeenschap van een stad of dorp
omvatte, zou de hervorming van Calvijn
en zijn volgelingen een ‘reformatie van
de vluchtelingen’ geweest zijn.4 Door de
ballingschapservaring en hun positie als
leden van minderheidskerken zouden
de gereformeerden een veel exclusievere
groep gevormd hebben dan hun lutherse
of katholieke tijdgenoten. Christen zijn
betekende voor hen afgezonderd van de
rest van de maatschappij en vaak buiten
hun plaats van herkomst te leven. Ook
nadat het calvinisme in grote delen van
Europa al vast geworteld was en in de
Nederlandse Republiek en grote delen
van Zwitserland zelfs de heersende
confessie werd, bleven gereformeerden zich vaak nog lang met de “kleine
kudde” identificeren die op zoek naar het
beloofde land door den vreemde zwierf.
Volgens de Nederlands-Amerikaanse
kerkhistoricus Heiko Oberman zou dit er
zelfs toe geleid hebben dat de aanhangers
van Calvijn een veel positiever beeld van
joden en vreemdelingen hadden, omdat
ze zichzelf als vreemdelingen in de maatschappij beschouwden.5 Daarentegen
zou het middeleeuws antisemitisme juist
onder lutheranen en katholieken nog lang
voortleven omdat de positieve religieuze
waardering van vreemdeling- en ballingschap daar ontbrak.
Uiteraard hadden de gereformeerden
een langere en ingrijpendere ballingschapservaring dan aanhangers van
andere confessies en zagen zij zich
inderdaad vaak als de nieuwe Israëlieten
op weg naar Zion. Toch kan niet ontkend
worden dat dezelfde denkbeelden ook
onder doopsgezinden, lutheranen en zelfs
katholieken leefden. Zo vergeleken zes-

tiende-eeuwse Nederlandse katholieken
zichzelf regelmatig met het volk Israël:
vanwege de ketterse geuzen zouden zij
in een Babylonische ballingschap terecht
zijn gekomen.6 Dezelfde beeldspraak vinden we ook onder gevluchte Nederlandse
lutheranen en doopsgezinden terug en in
de cultivering van de eigen ballingenidentiteit lijken de verschillende confessies
zich nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Daarnaast moet niet vergeten
worden dat de meeste gelovigen zich ook
in de vroegmoderne tijd allereerst als
christenen en dan als gereformeerd of
luthers zagen. De redenering dat individuen en groepen hun status als geloofsvluchtelingen of nakomelingen daarvan
benadrukten omdat dat nou eenmaal bij
hun calvinistische theologie paste, is dus
weinig overtuigend. Om de valkuilen van
een te confessioneel bepaalde geschiedschrijving te vermijden lijkt het me in
dit opzicht nuttig om de confessionele
verschillen en eigenaardigheden even
buiten beschouwing te laten. Zonder te
ontkennen dat deze een rol spelen, wil ik
proberen een aantal mechanismes bloot
te leggen achter de cultivering van de
identificatie met het ballingschapverleden
of dat van de voorafgaande generaties.
Zoals blijkt hebben deze mechanismes
hun eigen logica en komen zij bij vrijwel
alle confessionele richtingen voor.
Standvastigheid
Een belangrijke functie van de herdenking van het vluchtverleden was
de voorbeeldfunctie van degenen die
hadden geweigerd om compromissen aan
te gaan met de heersende regimes van
hun thuisland die hun belijdenis aan de
inwoners wilden opleggen. Willem van
der Muelen, achterkleinzoon van de gereformeerde Antwerpse schepen Andries
van der Muelen, verzamelde bijvoorbeeld
documenten van zijn gevluchte voorouders die aantoonden dat deze meteen na
de inname van de Scheldestad door de
Habsburgse legers waren vertrokken.7
Zo kon Van der Muelen bewijzen dat zijn
overgrootouders standvastige protestanten waren geweest die elke vorm van
collaboratie met het nieuwe katholieke
regime weigerden, terwijl een overgangs-
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clausule hun nog voor vier jaar het recht
gaf om in de stad te blijven zonder tot het
katholicisme te converteren.
In de Nederlands-Lutherse vluchtelingenkerk in Frankfurt speelde de herdenking van de gevluchte voorvaderen
eveneens een belangrijke rol. Regelmatig
werden er gedenkdagen gehouden om
hun lot en voorbeeld in gedachten te
houden. De geschiedschrijver van de
gemeente, Johannes Lehnemann, wees
er in 1725 op dat de eerste christenen
hun martelaars altijd in ere hielden en
dat dat ook nu nog diende te gebeuren.
Weliswaar had de gemeente weinig echte
martelaars te herdenken, maar de status
van geloofsvluchteling was volgens
Lehnemann niet minder voorbeeldig.
Wanneer hij een onderscheid maakt tussen martyres en confessores, vallen onder
de laatste categorie allen die grote offers
hebben gebracht voor hun geloof en bij
uitstek degenen die hun thuisland hebben
verlaten en gevlucht zijn omwille van de
religie.8 Lehnemann, die zelf claimde van
Nederlandse vluchtelingen af te stammen, wilde met zijn geschiedwerk over de
gemeente haar erfenis levendig houden
en zijn medegelovigen ertoe aansporen
de standvastigheid van de voorouders tot
voorbeeld te nemen. De keuze omwille
van het geloof huis en haard te verlaten
was het ultieme bewijs voor de echtheid
van hun geloofsovertuiging. Ook al was
het nu niet meer noodzakelijk om een
dergelijke stap te nemen, de standvastigheid van het voorgeslacht herinnerde
eraan welke offers de uitoefening van het
juiste geloof kon kosten.
Christen-zijn als ballingschap
Naast de exemplarische standvastigheid
van de herdachte ballingen valt er echter
nog een ander en fundamenteler motief
in de herdenking waar te nemen. De
identificatie met de vervolgde christenen
in het verleden had vaak de functie van
herbezinning op de plaats van de christenen in de wereld. Zoals een doopsgezinde
auteur in de zeventiende eeuw schreef,
was zijn eigen tijd vele malen gevaarlijker
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dan “de tijd onser vaderen, die de doodt
om het getuigenisse des Heeren geleden
hebben”.9 Terwijl satan de gelovigen toen
openlijk had aangevallen en gedwongen
om tussen dood of vlucht te kiezen, trad
hij nu op “als een engel des lichts” die de
christenen met rijkdom en zekerheid tot
een lauw leven verleidde. Het leven in
ballingschap en onzekerheid herinnerde
hen echter eraan dat dit de wezenlijke
eigenschap van het christelijke bestaan is.
Dit bewustzijn kan getraceerd worden tot de tijd van de eerste christenen.
Wanneer Petrus de adressanten van zijn
brieven aanspreekt met “de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid
in Pontus, Galatië, Kappadocië, Azië en
Bitynië verblijven” (1 Petrus 1:1) is deze
aanduiding fundamenteler dan alleen de
feitelijke vaststelling dat de gelovigen zich
niet in hun thuisplaatsen bevinden.10 Als
christenen zijn zij altijd vreemdelingen
op weg naar de “stad die komt”.11 Hun
status als doortrekkende pelgrims is van
existentiële aard: zij leven in de wereld
en onder wereldse machten, maar blijven
daar altijd vreemdelingen en onder het

tiemodel voor vroegmoderne religieuze
ballingen en het motief komt dan ook
vaak terug in preken, pastorale literatuur
en andere religieuze uitingsvormen in de
zestiende en zeventiende eeuw. Zowel
katholieke dichters als Nicolaus Vernulaeus als gereformeerde predikanten als
ook IJsbrand Balck of Jean Taffin wezen
de gelovigen erop dat vervolging en
verdrijving bij het lot van de christenen in
de wereld hoorde.13 De protestanten die
uit de zuidelijke Nederlanden verdreven werden, moesten zich er niet over
verbazen dat God dit toeliet, zo betoogde
Balck in een preek. Aan het feit dat hun
leer ergernis veroorzaakte, bleek juist dat
zij aan de goede kant stonden: net als de
profeten uit het Oude Testament en de
volgelingen van Jezus werden zij afgewezen en verjaagd.14
Jean Taffin ging in zijn geschriften over
ballingschap zelfs nog verder: vervolging omwille van het geloof wordt bij
hem zelfs tot een van de kenmerken van
de ware gelovigen verheven. De meest
godvruchtige mensen, zo schrijft hij,
waren ook altijd degenen die de meeste

“De ervaring van het ballingschap
herinnerde eraan dat christenen altijd vreemdelingen op aarde waren
en, net als het volk Israël, op weg naar
het Nieuwe Jeruzalem.”
machtsbereik van God. Vanuit eschatologisch perspectief is de aarde altijd ‘den
vreemde’, waar de gelovigen doorheen
moeten trekken om naar het beloofde
land te komen.
Deze notie van pelgrim- en vreemdelingschap op aarde als existentiële
toestand van de christen op aarde is
dan ook een typisch kenmerk van de
vroegmoderne interpretatie van ballingschap. Voor dichters als Grotius, Vondel
en Milton ging dit zelfs nog verder en
werden niet alleen de christenen, maar
alle mensen als ballingen gekenschetst.
In hun werken over de verdrijving van de
eerste mensen uit het paradijs (Adamus
Exul, Adam in ballingschap en Paradise
Lost) krijgt al het menselijk leven het
karakter van vervreemding van zijn oorspronkelijke bestemming.12 Ballingschap
wordt hier een metafoor voor de conditio
humana zelf. Dergelijke denkbeelden
boden uiteraard een geschikt identifica-

vervolging en verdrukking te verduren
hebben.15 Niet alleen Abraham, Jozef en
David hebben ver weg van hun vaderland
moeten leven, ook de kerk zelf moest
driehonderd jaar vervolging doorstaan.
Door de gelovigen dit te laten ondergaan
wil God hun echter geen ondraaglijk leed
opleggen, maar hen juist dichter naar
zich toetrekken en hen aan hun eeuwig
vaderhuis na dit leven herinneren. Door
dit lot te aanvaarden en daarin standvastig te blijven, ontvangen de vervolgde
christenen een zeker teken van hun
uitverkiezing als kinderen van God.
Religieus elitisme
Taffin kan beschouwd worden als een
vroege exponent van wat later de Nadere
Reformatie zou gaan heten. Zijn op
persoonlijke devotie en innerlijke geloofsbeleving gerichte werken geven al blijk
van een piëtistische religiositeit zoals die
in de tweede helft van de zeventiende
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eeuw onder protestanten van alle confessies te vinden is. Terwijl weinig van de
voormannen van de Nadere Reformatie
en het luthers piëtisme zelf een vluchtelingenachtergrond hadden, paste het idee
van de christen als een ontheemde balling
goed bij hun geloofsbeleving. Typisch
voor het piëtisme in zowel Nederland,
Duitsland en Engeland was de exclusievering van de christelijke identiteit: in
plaats van de alomvattende volkskerk
kwam de kerk als de kleine kudde van
de uitverkorenen die zich van de wereld
afzonderden. De ballingschapsmetafoor
bood een uitstekende illustratie voor het
door veel piëtisten uitgedragen idee van
de kleine groep van ware gelovigen onder
de grote massa van naamchristenen.
Auteurs als Johannes Lehnemann van de
Nederlands-Lutherse Kerk in Frankfurt
waren dan ook bewonderaars van de
toen in Frankfurt nog tamelijk omstreden
piëtistische theoloog Philip Jacob Spener.
Voor Lehnemann was de herinnering aan
de tijd waarin de kerk vervolgd werd en
daarmee buiten de maatschappij stond
een nuttige aansporing om zich ook in het
heden van de ‘wereld’ en het in zijn ogen
verwaterde christendom af te zonderen.
In puriteinse kringen in Engeland valt
hetzelfde waar te nemen: Franse en
Nederlandse geloofsvluchtelingen werden
daar als voorbeelden voor de inheemse
gelovigen gevierd en er werd vaak een
directe link gelegd tussen de herinnering
aan vervolging en persoonlijke vroomheid. Zo schreef een puriteinse voorganger over John La Motte, zoon van een
gereformeerde vluchteling uit Ieper, dat
deze al als jongen door het lezen van
boeken over de vervolging van de kerk
tot een vroom leven was aangespoord.
Nog als volwassene organiseerde La
Motte regelmatig herdenkingsbijeenkomsten om samen met zijn Engelse vrienden
de herinnering aan de vervolging van de
Nederlandse protestanten levendig te
houden.16
De karakterisering van de ware christenen als vreemdelingen werd steeds meer
een gemeenplaats in puriteinse preken:
“Zelfs in hun eigen thuisland tellen
de heiligen […] als vreemdelingen en
pelgrims. Ook al leven zij op aarde, zij
worden toch door de schrift voor burgers
en inwoners van de hemel gehouden”,
preekte de voorganger Henry Hall.17 De
puriteinse drang naar exclusievering van
het christelijke leven nam soms zelfs vormen aan waarin het elitisme nauwelijks
meer door religieuze beeldspraak verhuld
werd. Zo plaatste Vasavor Powell de
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kleine groep inwoners van Gods Koninkrijk duidelijk tegenover het “riffraff”, het
tuig.18 Dat de afstamming van geloofsvluchtelingen inderdaad niet alleen religieuze, maar vaak ook sociale status gaf,
blijkt uit de door Goethe geschetste situatie in het Frankfurt van achttiende eeuw.
Terwijl op zondag alle Frankfurters hun
kerkdiensten te voet bezochten, waren de
refugiés nog steeds te herkennen omdat
zij in luxueuze koetsen naar de kerk
reden. Door hun stadgenoten werden zij
dan volgens Goethe ook als een “ausgezeichnete Klasse” beschouwd.19
De identificatie met het vervolgde en
verdreven Godsvolk was onder vroegmoderne christenen van vrijwel alle confessie een belangrijk religieus motief en er
is weinig reden om dit als een puur gereformeerd fenomeen te zien. De aantrekkingskracht ervan moet worden gezocht
in een aantal mechanismes en behoeftes
die eveneens bij de meest uiteenlopende
religieuze groepen waar te nemen zijn.
Ten eerste had het verhaal over vlucht en
verdrijving, net als de bekende martelaarsverhalen, altijd een voorbeeldfunctie:
door de keuze voor ballingschap werd
bewezen hoe serieus iemands geloof was.
Daarnaast werd ballingschap ook vaak in
een meer vergeestelijkte en metaforische
vorm gepresenteerd: het herinnerde eraan
dat christenen altijd vreemdelingen op
aarde waren en, net als het volk Israël, op
weg naar het Nieuwe Jeruzalem.
Een derde kenmerk van de omgang
met het ballingschapsverleden was het
gebruik ervan als een soort ereteken.
In contexten waar het christendom
zo alomtegenwoordig was dat vrijwel
iedereen zich christen noemde, ontstond
vaak de behoefte om een onderscheid
te maken tussen ‘ware gelovigen’ en
‘naamchristenen’. Hiervoor bleek het
ballingschapsverhaal uitermate geschikt:
de ‘vromen’ konden zich spiegelen aan
het lot van vroegere generaties die nog
echte vervolging hadden ondergaan. Voor
degenen die ook zelf nog afstamden van
religieuze vluchtelingen was het verleden
een bevestiging van hun eigen confessionele affiliatie: wat de voorvaderen duur
hadden betaald, diende nu niet verzaakt
te worden. Dat een dergelijk religieus
elitisme soms ook duidelijk wereldlijke
trekken kon krijgen en zich als sociaal
elitisme kon uiten heeft iets ironisch:
terwijl het ideaal van het discours over
balling- en vreemdelingschap op aarde
eerder wereldverzaking was, kon juist
hiermee een hogere sociale status bereikt
worden.
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GESCHIEDENIS 2.0
PERSONALIA

Amerikaanse
verkiezingen
op het web

Op dinsdag 6 november 2012 staat Election Day, de
Amerikaanse presidentsstrijd, weer op de politieke
agenda. Dit jaar zal de strijd gaan tussen de republikein Mitt Romney en de zittende eerste zwarte president
uit de geschiedenis, Barack Obama. Transparant wil u
alvast informeren over wat er op internet allemaal aan
relevante historische websites te vinden is over de verkiezingen in ‘the land of Uncle Sam’. In deze bijdrage staan
daarbij enkele mijlpalen centraal uit de geschiedenis
van ruim 200 jaar presidentsverkiezingen.

De Amerikaanse verkiezingen zorgen
altijd voor spektakel. Na de bekendmaking van de presidentskandidaten op de
nominating conventions veranderen de
Verenigde Staten in een waar mediacircus. Megadure campagnes, gelikte
videoboodschappen en tendentieuze tvspotjes: de betrokkenen halen alles uit de
kast om de hoofdprijs, vier jaar het Witte
Huis, in de wacht te slepen.
Wat dan in het oog springt, is het
wederzijds zwart proberen te maken
van de tegenstander(s). Dit gebeurt met
name door de morele ‘misstappen’ van
de kandidaten uit te vergroten, zoals
een buitenechtelijke affaire, een dubieus
oorlogsverleden, verbroken verkiezingsbeloften of onpatriottische verdenkingen.
Wat dit betreft valt het met de ‘gekte’ in
Nederland rond de verkiezingen doorgaans nog wel mee.
Jasknopen
De presidentiële campagnevoering eind
achttiende eeuw was minder spectaculair
dan de media-evenementen van tegenwoordig, wat samenhing met het ontbreken van het voor ons gewone intensieve
communicatienetwerk en moderne
transportmiddelen.
De populaire eerste Amerikaanse
president George Washington voerde in
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1789 – toen vrouwen en Afro-Amerikanen nog niet mochten stemmen – zelfs
helemaal geen campagne, maar deelde
onder zijn trouwe aanhangers jasknopen
uit met de initialen G.W. Veel informatie
over deze eerste Amerikaanse president,
maar ook tientallen biografieën, speeches
en documentaires over andere presidenten zijn te vinden op de overzichtssite
van History.com.1

beerd, de wekelijkse radiotoespraken
van Ronald Reagan tot en met Barack
Obama, alsmede uitgetypte verkiezingsdebatten tussen democratische en
republikeinse politici in hun strijd voor
de kandidatuur voor het presidentschap.
Ook de campagnetoespraken van John F.
Kennedy en Richard Nixon uit het verkiezingsjaar 1960 zijn in The American
Presidency Project opgenomen. Deze
site is dan ook een geweldige bron voor
historici die geïnteresseerd zijn in de
Amerikaanse politieke cultuur.
Een andere boeiende site is ‘History
Central’, als men tenminste de pop-ups
op deze webpagina wegklikt. Op History
Central kan de bezoeker allerhande
informatie vinden over de geschiedenis van de Amerikaanse verkiezingen,
zoals uitslagen, polls, kaartjes van de
resultaten per staat en ten slotte – vanaf
de jaren 1980 – tv-commercials van de
kandidaten.3

The American Presidency Project
De meeste internetsites over de geschiedenis van de Amerikaanse verkiezingen
bieden weinig meer informatie dan korte
biografieën van (een deel van) de 44
Amerikaanse presidenten die het land
gediend hebben. In het oerwoud van
kwalitatief zwakke websites komt de
geïnteresseerde surfer slechts af en toe
een digitale woudreus tegen. Een van
deze sites is de fraaie online databank
‘The American Presidency Project’ van
de University of California in Santa Barbara. Deze prachtige site bevat talloze
documenten die historici, Amerikanisten
of journalisten van pas kunnen komen:
speeches, inaugural addresses, executive
orders, verkiezingsdebatten en States of
the Union van (vrijwel) alle Amerikaanse
presidenten.2
De site bevat bijvoorbeeld, getranscri-

Election Day
In 1845 koos het Congres een vaste
dag voor de verkiezingen, Election Day,
die voortaan standaard gehouden zou
worden op de eerste dinsdag in november. Op deze dag waren namelijk veel
Amerikanen in de gelegenheid om te
stemmen. Amerikanen woonden vaak
op vrij grote afstand van de stemlocaties, en hadden in november voldoende
reisgelegenheid, omdat de oogst dan was
binnengehaald en het winterseizoen nog
moest aanbreken.
In 1861 trad Abraham Lincoln aan,
de president onder wiens ambtstermijn
de slavernij werd afgeschaft, mede
waardoor historici hem beschouwen –
gevolgd door George Washington en
Franklin en Theodore Roosevelt – als dé
populairste Amerikaanse president uit de
geschiedenis. John F. Kennedy bezet in
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De website van The American Presidency Project. beeld Transparant

deze lijst overigens de zestiende plaats.4
Over populariteit en opinie gesproken:
een echte aanrader op dit gebied is de
site van ANES (‘American National
Election Studies’). ANES is een samenwerkingsproject van Stanford University en de University of Michigan. Het
project biedt een verzameling van tal van
opiniepeilingen onder Amerikanen over
kwesties als rassenscheiding, abortus en
uitgaven aan defensie vanaf de jaren ’50
van de vorige eeuw tot heden.5
Eerste vrouwelijke vicepresident
De verkiezingsstrijd in 1984 tussen de
republikein Ronald Reagan en dedDemocraat Walter Mondale kende een
opmerkelijke primeur. Mondale – die
weinig populair was bij de vrouwen –
koos de Amerikaans-Italiaanse Geraldine
Ferraro als zijn running mate, waarmee
zij de eerste vrouwelijke kandidaat voor
het vicepresidentschap in de Amerikaanse geschiedenis werd. Anders dan wel
is geopperd, had Ferraro en niet Sarah
Palin (de running mate van John McCain
in 2008) deze primeur.6
De keuze voor Ferraro mocht echter
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niet baten, want Mondale verloor de
verkiezingen met 41 procent tegen 59
procent. Het met tegenzin openbaar
maken van de belastingaangifte van Ferraro’s man (in die tijd was dit gewoon,
maar Ferraro weigerde aanvankelijk), op
verzoek van de New York Times, leverde
uiteindelijk geen imagoschade op, maar
evenmin de gewenste reputatiewinst.
Close finish
In het jaar 2000 vonden er opnieuw vrij
bijzondere verkiezingen plaats. Toen
betrad George W. Bush jr. het Witte Huis
nadat hij de meerderheid van de kiesdistricten (de electoral votes) veroverd had
op de democratische kandidaat en zittende vicepresident Al Gore. Opvallend
genoeg, voor het eerst in de Amerikaanse
geschiedenis, won een president de verkiezingen ondanks het behalen van een
minderheid van het totaal aantal uitgebrachte stemmen (de popular votes). De
spectaculaire uitslag van de verkiezingen
in 2000 zijn prachtig gecategoriseerd en
raadpleegbaar op de mooie website ‘US
Election Atlas’ van Dave Leip.7 De site
biedt mooie kaartjes, diagrammen en cij-

fermateriaal van alle andere verkiezingen
die in de loop der tijd in de Verenigde
Staten zijn gehouden.
Net als in 2000 belooft de verkiezingsstrijd van 2012, tussen de Mitt Romney
en Barack Obama, een nek-aan-nekrace
te worden. Recente polls duiden op een
close finish. Obama heeft het meeste
charisma, maar zijn probleem is dat hij
het economisch tij tegen heeft en in de
afgelopen termijn veel verkiezingsbeloften niet heeft ingelost. En Romney mag
dan wel een ‘houten klaas’ lijken, maar
hij voert een sterke campagne gericht
op banengroei, terwijl hij als voormalig
mormoons missionaris een aanzienlijk
deel van het conservatieve Amerikaanse
kiezerspubliek weet aan te spreken.

Noten
www.history.com/topics/presidential-elections
www.presidency.ucsb.edu
3
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4
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5
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Sarah Palin wordt onterecht als zodanig betiteld
in de korte documentaire ‘A Short History of US
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7
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RECENSIES

‘Religieus geweld bestaat niet’

Fransman waagt zich aan Nederlandse geschiedenis

William T. Cavanaugh, The Myth of Religious Violence. Secular
Ideology and the Roots of Modern Conflict, Oxford: Oxford University Press, 2009, 296 blz., $ 49,95, ISBN 978 01 9538 504 5

Charles-Edouard Levillain, Vaincre Louis XIV. Angleterre – Hollande – France. Histoire d’une relation triangulaire 1665-1688,
Seyssel: Éditions Champ Vallon, 2010, € 28,-, 452 blz., ISBN 978
28 7673 527 9.

David Onnekink

Toen Anders Behring Breivik
op 22 juli 2011 zijn bloedige
aanslagen pleegde, waren
commentatoren er snel bij
om te spreken over ‘religieus
geweld’. Het feit dat Breivik
een religieus symbool op
zijn website had getoond,
en het feit dat de aanslagen
irrationeel en fanatiek van
aard waren, leken die visie te
ondersteunen. Niemand minder dan de auteur van de gerenommeerde studie Sacred
Violence, Mark Jugensmeyer,
publiceerde onmiddellijk
een artikel waarin hij de
vraag ‘Is Norway’s Suspected
Murderer Anders Breivik a
Christian Terrorist?’ bevestigend beantwoordde.
Anders Breivik paste samen
met Timothy McVeigh en
Osama bin Laden in eenzelfde categorie. Inmiddels
is duidelijk geworden dat
‘religie’ slechts een minimaal onderdeel vormt van
Breiviks eclectische filosofie.
De nieuwe kwalificatie voor
Breivik is ‘extremistisch’.
Maar waarom wordt hij
eigenlijk nu niet als ‘seculiere
terrorist’ bestempeld?
Woorden scheppen de
werkelijkheid, en in een messcherpe analyse bekritiseert
William T. Cavanaugh, hoogleraar aan de St. Thomasuniversiteit in Minnesota, de
werkelijkheid die ons wordt
voorgeschoteld. Zijn these
is helder: religieus geweld
bestaat niet, omdat ‘religie’
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niet bestaat – het is een term
die bijvoorbeeld christenen
nooit gebruikt hebben om
hun geloof te omschrijven en,
belangrijker, af te bakenen
van die aspecten van de
maatschappij waar de kerk
niet direct bij betrokken is.
Het geloof doortrekt immers
alles. Religie in de visie van
Cavanaugh is conceptuele categorie voortgebracht
door de Verlichting, die
een scherpe scheiding heeft
aangebracht tussen ‘religie’ en ‘seculier’, en zo de
ruimte voor het geloof in de
publieke en politieke ruimte
heeft willen beperken.
Cavanaughs boek is geen
apologie: hij stelt nergens dat
christenen en moslims niet
in staat zijn tot geweld. Wat
Cavanaugh bestrijdt is dat er
een genus religieus geweld is
(fanatiek, totalitair, irrationeel), dat zich categorisch
onderscheidt van seculier geweld (moderaat, gelimiteerd,
noodzakelijk). Dat maakt ‘religieus geweld’ als historisch
verschijnsel een mythe. Het
boek is niet zozeer empirisch
maar theoretisch van aard.
Cavanaugh argumenteert dat
religie geen essentialistisch
tastbaar historisch verschijnsel is, maar een constructie.
De creatie van de genoemde
dichotomie werd ingezet
door de moderne staat om
loyaliteit van de gelovige/
onderdaan te verzekeren:
‘The fact that Christianity
is construed as a religion,
whereas nationalism is not,

helps to ensure that the
Christian’s public and lethal
loyalty belongs to the nationstate’(60). Hij baseert zich
hierbij op Michel Foucaults
argument dat machtsverhoudingen gelegitimeerd en in
stand gehouden worden door
discoursen.
In zijn boek analyseert
Cavanaugh de theoretische
basis, het ontstaan en de toepassing van de mythe. In het
eerste deel van zijn boek, een
doorwrochte analyse van het
werk van politicologen, historici en theologen als Mark
Jurgensmeyer en Scott Appleby, laat hij weinig over van
hun ‘uitvinding’ van religieus
geweld. In bijna alle gevallen
zijn namelijk de definities
van religieus geweld dusdanig problematisch dat de
term eigenlijk geen bestaansrecht heeft. Een voorbeeld.
Een veelgehoord argument
is dat religieus geweld zich
onderscheidt door irrationaliteit, maar Cavanaugh toont
aan dat dit een cirkelredenering is: zo zal een analyse van
een specifiek conflict vaak
‘religieuze oorzaken’ isoleren
door te wijzen op ‘irrationele’ factoren in dat conflict,
maar die kunnen alleen als
religieus gekwalificeerd
worden omdat de onlosmakelijke relatie tussen religie en
irrationeel a priori verondersteld wordt. In het tweede
deel analyseert Cavanaugh
de ‘ontstaansmythe van de
moderne staat’: de idee dat
de seculiere staat zichzelf

presenteerde als de ‘verlosser’ door de godsdienstoorlogen te beslechten. Daarbij
toont hij niet alleen aan dat
de ‘godsdienstoorlogen’
natuurlijk niet veroorzaakt
werden door ‘godsdienst’,
maar zeer complex van aard
waren. In feite zijn historici,
zoals hij aantoont, het al lang
met hem eens. In het derde
deel analyseert hij de toepassing van de mythe, die onder
andere koloniale overheersing van ‘religieuze’ en dus
achterlijke gebieden legitimeerde in de negentiende
eeuw. De mythe legitimeerde
tevens recente militaire interventie in het Midden-Oosten.
Hij bekritiseert fel de populistische werken van ‘new
atheists’ zoals Sam Harris en
Christopher Hitchens, die de
mythe aanhalen om de strijd
met de islam aan te gaan.
Cavanaughs boek lijkt me
van cruciaal belang voor
de historiografie van ‘religieus geweld’, omdat hij de
vooronderstellingen van het
debat aan de kaak stelt en
nieuwe kaders schept waarin
historisch onderzoek zich
kan bewegen. Bovendien
toont hij de waarde aan van
discours-analyse als methode.
Christen-historici hebben
een koudwatervrees voor
‘postmodernisme’, die wel
begrijpelijk is, maar ook betreurenswaardig voor zover
die radicaal-vernieuwende en
belangwekkende resultaten
voorbrengt zoals in het boek
van Cavanaugh.
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David Onnekink

Het gebeurt niet vaak dat
Transparant een recensie
plaatst over een Frans boek,
maar het is waarschijnlijk
nog zeldzamer dat een Frans
historicus zich waagt aan
Nederlandse geschiedenis.
Charles-Edouard Levillain
schreef een mooie studie over
de driehoeksverhouding tus-

sen Frankrijk, Engeland en de
Nederlandse Republiek in de
periode van de zeeoorlogen
en de oorlogen met Frankrijk.
Niet eerder verscheen een
dergelijke studie die ambieert
de geschiedenis werkelijk
internationaal te bestuderen,
gebaseerd op archiefonderzoek in alle drie de landen.
De complexe materie wordt
helder beschreven door de au-

teur. Uitgebreide appendices
met kaarten, biografieën van
de belangrijkste actoren en
omschrijvingen van begrippen,
alsmede een chronologisch
overzicht, helpen de lezer.
Levillain schrijft internationale
geschiedenis ‘nieuwe stijl’,
waarbij hij verder kijkt dan
de traditionele thema’s als
diplomatie en oorlogsvoering.
Uitvoerig wordt aandacht

besteed aan economische
ideologie, publieke opinie
en politieke discoursen. Met
name de religieuze context
van de strijd tussen de twee
protestantse mogendheden
met het katholieke Frankrijk
krijgt veel aandacht. Mede
hierom won Levillains boek
de prestigieuze Guizotprijs
van de Franse Academie. Een
aanrader.

Fundament voor koers Christenunie
R. Kuiper, Dienstbare politiek. Voor een verantwoordelijke samenleving en een rechtvaardige overheid, Amsterdam: Buijten &
Schipperheijn, 2011, € 17,95, 156 blz., ISBN 978 90 7903 203 7.

Geert Schipaanboord

Het boek Dienstbare politiek is
een actualisatie van twee publicaties van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie, Dienstbare samenleving
en Dienstbare overheid, beide
uit de beginjaren van de partij.
Voorzitter Jan Westert stipt in
de inleiding aan dat een nieuw
boek nodig is vanwege veranderingen in de samenleving
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en veranderingen binnen de
partij. De ChristenUnie is volwassen geworden, zo stelt hij,
en de opkomst van populisme
en de voortdurende economische crisis stelt de politiek
voor nieuwe vragen.
Dit boek, geschreven door
Roel Kuiper, draait om een
tweetal begrippen: dienstbaarheid en gerechtigheid.
Dienstbaarheid heeft vooral
betrekking op de verantwoor-

delijkheid van burgers, en
gerechtigheid is een centrale
notitie in de taak van overheden. Voor Kuiper en de ChristenUnie is christelijke politiek
meer dan politiek door
christenen. Kuiper benadrukt
dat het christelijk geloof zich
uitspreekt over het hele leven,
en dat het christelijk geloof
geladen is met politieke
voorstellingen. Ofwel: politiek is voor een christen nooit

los verkrijgbaar.
Het boek is het best te kenschetsen als een uitgewerkt
beginselprogramma. Het is
geen verkiezingsprogramma,
en daardoor is het goed leesbaar boek geworden. Kuiper
gaat bij tal van klassiekers
te rade, maar het is geen
vrijblijvende zoektocht: het
dient om de politieke koers
van de ChristenUnie van een
fundament te voorzien.
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RECENSIES

AANKONDIGINGEN EN
VERSCHENEN

“Wilhelmina waardeerde Groen”
C. Huijsen, Nederland en het verhaal van Oranje, Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2012, € 29,95, 528 blz., ISBN 978 94 6003 337 7.

Juni:
Arjan Nobel, Besturen op het Hollandse
platteland. Cromstrijen 1550-1780, Zutphen: Walburg Pers, genaaid gebonden, 312
blz., ISBN: 978 90 5730 847 5, € 39,50.
S. Groenveld en H.L.Ph. Leeuwenberg e.a.,
De Tachtigjarige Oorlog. Opstand en consolidatie in de Nederlanden (1559-1650),
Zuthpen: Walburg Pers, genaaid gebonden,
432 blz., ISBN: 978 90 5730 838 3, € 59,50.

Enne Koops

In dit boek behandelt historicus
Coos Huijsen vanuit een historisch
perspectief de betekenis van het
Oranjehuis voor het Nederlandse
natiebesef. Huijsen gaat er vanuit
dat statische entiteiten – zoals
grens, taal, volkslied en vlag –
onvoldoende zijn voor de vorming
van een dynamisch natiebesef.
Daarvoor is historische lotsverbondenheid nodig, een imagined
community (Benedict Anderson),
die begint bij de elites en een
kwestie is van verhalen, mythes en
samenhangende betogen die een
gemeenschap smeden.
Het boek is chronologisch opgezet. Ruime aandacht is er voor de
confessionele ideologie, die een
substantiële bijdrage leverde aan
een Oranjegekleurd natiebesef. Dit
begon in de zestiende eeuw met
calvinistische predikanten die de
Oranjes als geloofshelden voorstelden. Het calvinisme was politiek
gezien ook belangrijk vanwege de
beklemtoning van volksvrijheden.
Als het boek de negentiende eeuw
behandelt, staan Willem Bilderdijk
en zijn leerlingen Isaäc da Costa
en Guillaume Groen van Prinsterer centraal. Zij ontwikkelden
een specifiek calvinistisch natiebesef en plaatsten de vaderlandse
geschiedenis in een monarchaal-

orangistisch perspectief. De
calvinistische voormannen spraken
zich uit tegen de volkssoevereiniteit (machthebbers regeren ‘bij
de gratie Gods’), maar waren wel
vóór allerlei burgerlijke vrijheden.
Aardig is het te lezen hoe koningin Wilhelmina in haar jeugd
geschiedenisles kreeg van de
oud-liberale historicus P.J. Blok.
Naarmate ze ouder werd, voelde
ze zich echter steeds meer aangetrokken tot de visie van Groen van
Prinsterer op het Nederlandse verleden en zijn interpretatie van het
verhaal van Oranje. Na de Tweede
Wereldoorlog, met name in de
jaren 1960, verloor het verhaal
van Oranje deels aan kracht. Zo
verscheen in 1966 het provomagazine “God, Nederland en Oranje”
in 1966, met een afbeelding van
Juliana als raamprostituee, voorzien van een prijskaartje van
5,2 miljoen gulden (haar jaarsalaris).
Huijsen eindigt zijn boek met
een pleidooi tégen het ceremonieel
koningschap, zoals bepleit door de
PVV, D66, GroenLinks, PvdD en
SP. Zijn belangrijkste argumenten
zijn de historische legitimatie van
het Oranjehuis en het feit dat de
democratie niet-rationale input
nodig heeft om overeind te blijven,
zoals emotionele verbondenheid
en ‘verlicht patriottisme’.

M. van den Boogert en J.J. Roelants (red.),
De Nederlands-Turkse betrekkingen.
Portretten van een vierhonderdjarige geschiedenis, Hilversum: Verloren, ingenaaid,
141 blz., ISBN: 978 90 8704 292 9, € 16,-.
Renger E. de Bruin, Bedreigd door Napoleon. De Ridderlijke Duitsche Orde, Balije
van Utrecht 1753-1838, Hilversum: Verloren,
gebonden, 647 blz., ISBN: 978 90 8704 281 3,
€ 49,-.
J. Spaans, De Levens der Maechden. Het
verhaal van een religieuze vrouwengemeenschap in de eerste helft van de
zeventiende eeuw, Hilversum: Verloren,
gebonden, 166 blz., ISBN: 978 90 8704 289 9,
€ 19,-.
Juli:
M. Stensland, Habsburg Communication in
the Dutch Revolt, Amsterdam: Amsterdam
University Press, 236 blz., ISBN: 978 90 8964
413 8, € 34,50.
Augustus:
A.J. Kunz, Als een prachtig boek. NGB
artikel 2 in historisch en systematisch
perspectief, Zoetermeer: Boekencentrum,
paperback, 288 blz., ISBN: 978 90 2392 108 0,
€ 27,90.
G. Graddesz Hellinga, Hertogen van Gelre.
Middeleeuwse vorsten in woord en beeld,
1021-1581, Zutphen: Walburg Pers, gebonden, 176 blz., ISBN: 978 90 5730 831 4, €29,95.

VITRINE

Gerard Raven
De tentoonstellingen zijn gesorteerd op
einddatum.
MK = met museumkaart gratis.
Vraag eens een rondleiding of schoolprogramma aan!
t/m 30 september
Emmy Andriesse. Foto’s van joods Amsterdam, oorlog en bevrijding. Joods Historisch Museum, Jonas Daniël Meijerplein
2-4, Amsterdam, (020) 531 03 10, www.
jhm.nl, dagelijks 11-17, MK.
t/m 14 oktober
Het woord in de Gouden Eeuw. Illustratie
van het protestantse karakter van de
zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst. Museum Catharijneconvent,
Lange Nieuwstraat 38, Utrecht, (030) 231
72 96, www.catharijneconvent.nl, di-vr
10-17, za-zo-feestd 11-17, MK.
t/m 17 november
De Boom: natuur en religie. Een centraal
element in het heidendom, maar juist
ook in het christendom en andere godsdiensten. Daar is ook een Bijbelse basis
voor. Museum voor Religieuze Kunst, Vorstenburg 1, Uden (NB), (0413) 26 34 31,
www.museumvoorreligieuzekunst.nl, di-vr
10-17, za-zo-feestd 13-17.
t/m 25 november
Hemelse schatten. Kleine wisselende
expositie van religieuze topstukken uit de
Universiteitsbibliotheek Utrecht. Museum
Catharijneconvent, als boven.
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lectie en de tweede over zijn eigen schilderijen. In beide gevallen combineert de
kunstenaar het werk met de religieuze
boodschap en schoonheid van de ikonen van het museum. Ikonenmuseum
Kampen, Buiten Nieuwstraat 2, (038) 385
84 83, www.ikonenmuseumkampen.nl,
di-wo 13-17, do-za 10-17.
5 september-11 november
Eemlandse buitenplaatsen. Met Soestdijk
en Drakestein is Eemland een van de
belangrijkste regio’s met landgoederen.
Met film over de geschiedenis van Randenbroek. Zie ook Aangelicht. Museum
Flehite, Westsingel 50, Amersfoort, www.
museumflehite.nl, (033) 247 11 00, di-vr
11-17, za-zo 12-17.

t/m 3 november en vanaf 10 november
Helmantel in Kampen. Twee tentoonstellingen: de eerste van middeleeuwse
beelden uit Helmantels eigen col-

Aangelicht
2012 is het Jaar van de Historische
Buitenplaats. Er is in het hele land
veel te zien, maar Utrecht valt op
als buitenplaatsenprovincie bij
uitstek. De activiteiten zijn te vinden
op www.buitenplaatsen2012.nl en
www.utrechtsebuitenplaatsen.nl.
Drie Utrechtse tentoonstellingen zijn
in deze agenda opgenomen.
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Speciaal voor de tentoonstelling in Amersfoort is het woonhuis van Jacob van
Campen rond 1650 gereconstrueerd als maquette.
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Soestdijk. Gravure door Daniël Stoopendaal, ca. 1695 (Museum Flehite)

t/m 31 december
Broeders in kunst en kerk. Kerkinterieurs
van Henk Helmantel en Maarten ‘t Hart.
Twee christelijke schilders die hun leven
lang al gegrepen zijn door verstilde ruimten. Museum Schokland, Middelbuurt 3,
Noordoostpolder, (0527) 25 13 96, www.
schokland.nl, di-zo 11-17, vanaf november vr-zo 11-17.

t/m 1 januari
Amsterdammers en hun buitenplaatsen.
Zie Aangelicht. Kasteel Groeneveld, Groeneveld 1, Baarn, (035) 542 04 46, www.
kasteelgroeneveld.nl, di-zo 11-17.
t/m 13 januari
Aanschouw de lusthoven aan de Vecht.
Over buitenplaatsen met hun tuinen, geschiedenis, eigenaren en tuinbazen. Zie
ook Aangelicht. Vechtstreekmuseum,
Semi-permanent
Museumpark Orientalis heeft een doorstart gemaakt, maar kan uw steun goed
gebruiken; wordt dus vriend voor € 20,-!
In het binnenmuseum staat Toen God
nog schreef, over het ontstaan van de
drie heilige boeken. Daarna komt u in
het openluchtmuseum. Ruik de geuren
in de Arabische soek. Ervaar de stilte of
juist de bedrijvigheid in het bedoeïenenkamp in de woestijn. Beleef de oudheid
in de Romeinse straat. Geopend t/m 28
okt (di-zo 10-17) en 15 dec-6 jan (10-17).
Profetenlaan 2, Heilig-Landstichting, bij
Nijmegen, kantoor (024) 382 31 10, www.
museumparkorientalis.nl.
De Portugese Synagoge is geheel gerestaureerd. In de kelders van de bijgebouwen zijn de nieuwe depots (schatkamers)
van het Joods Historisch Museum te zien.
Joods Historisch Museum, Jonas Daniël
Meijerplein 2-4, Amsterdam, (020) 531 03
10, www.jhm.nl, dagelijks 11-17, MK
Audiotour door de restauratie en de
geleidelijke herinrichting van de huiskerk.
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, Oudezijds Voorburgwal 40, Amsterdam, (020)
624 66 04, www.opsolder.nl, ma-za 10-17,
zo-feestd 13-17.
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"Wapenveld is een seismograaf van onze cultuur
en veegt met regelmaat onze culturele en
godsdienstige beslagen ruiten schoon.“
Dat zegt Ton van der Schans over Wapenveld.
Wapenveld is een eigentijds en eigenzinnig blad
dat zoekt naar waar het tussen geloof en cultuur
spannend wordt. Wapenveld gaat nooit voor het
makkelijkste antwoord, maar blijft doorzoeken.
Kennismaken met Wapenveld kan via onze
website wapenveldonline.nl. Een
jaarabonnement omvat 6 nummers. De
introductieprijs is 20 euro, daarna geldt de prijs
van 25 euro per jaar. Ook een PDF-abonnement
van 17,50 euro behoort tot de mogelijkheden.
Contact:
drs. A. Gijssen
Callenburghsingel 37
3342 CC H-I-Ambacht
telefoon: 078 – 68 169 45
e-mailadres: a.gijssen@wapenveldonline.nl
website: www.wapenveldonline.nl
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