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Van Deursens Bavianen en Slijkgeuzen
in de ramsj

Dinosaurus
2014 is voor Transparant en de Vereniging van Christen-Historici een belangrijk
jaar: precies 25 jaar geleden, op 23 september 1989, werd de VCH opgericht en in
1990 verscheen het eerste nummer van Transparant. Het was een andere wereld,
waarin de Berlijnse muur werd afgebroken en Francis Fukuyama het einde van de
geschiedenis aankondigde. Het was een wereld die postmodern was geworden,
waarin geen plaats meer leek te zijn voor de grote verhalen als dat van het christelijk geloof. Het was een tijd waarin ondergetekende aankwam als eerstejaarsstudent geschiedenis op de universiteit en daar een wereld aantrof die het christelijk
geloof niet welgezind was en het atheïsme vierde.
In de laatste 25 jaar is er veel veranderd. 1989 bleek toch niet het einde van de
geschiedenis te zijn, het atheïsme doet inmiddels toch wat ouderwets aan, religie
staat weer hoog op de onderzoeksagenda van universiteiten en historici als Philip
Jenkins beschouwen de 21ste eeuw als de eeuw van het christendom wereldwijd.
Er is dus weer ruimte gekomen voor christenen die zich buigen over de geschiedenis. De Vereniging heeft zich vooral onderscheiden door openheid en
verscheidenheid; dat gaf lucht en ruimte, maar daardoor miste de vereniging
soms ook kritisch gewicht. Er zijn veel momenten geweest van kritische zelfreflectie
en pessimisme, maar ook momenten waarop congressen werden georganiseerd
waarvan de organisatie de intekening moest stopzetten wegens te veel belangstelling. Uiteindelijk heeft de Vereniging zich succesvol weten om te vormen tot
een netwerk van christenen met belangstelling voor geschiedenis, een ontmoetingsplaats voor de uitwisseling van ideeën.
Ondertussen stevent Transparant af op haar honderdste nummer en mogen
we terugkijken op een zeer bevredigende oogst aan artikelen met een weidse
variëteit aan thema’s, maar altijd met als kern de rol van het christelijk geloof in
de geschiedenis. In die zin mogen we, zoals James Kennedy en Ewald Mackay in
dit nummer beweren, bijdragen aan het Koninkrijk van God. We mogen dat in alle
bescheidenheid geloven, we mogen al ons werk opdragen aan onze Schepper.
In het komende jaar wil Transparant, in zijn 25e jaargang, terugblikken op de
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geschiedenis van de VCH zelf, in aanloop naar het jubileum dit najaar. Maar
we willen ook vooruitkijken; wat hebben christen-historici te zeggen in de post9/11- en post-crisistijd? Een nieuwe generatie christenen die zich verdiept in de
geschiedenis groeit op, een generatie met nieuwe denkbeelden, nieuwe ambities,
nieuwe energie. Die vernieuwing willen we dit jaar vormgeven door in elk nummer aandacht te bieden aan ‘hete hangijzers’: wat zijn de kwesties die ons als
christen-historici momenteel vooral bezighouden? De aftrap wordt in dit nummer
gedaan door Kennedy en Mackay.
In deze Transparant treft u verder twee artikelen aan over een man die ons
mag inspireren, C.S. Lewis, die naast literatuurcriticus, apologeet en kinderboekenschrijver ook historicus was. Hij omschreef zichzelf ooit als een dinosaurus, een
wetenschapper die door zijn omgeving als ouderwets werd beschouwd, van wie
men vond dat hij niets te vertellen had. Vandaag de dag is Lewis echter populairder dan hij ooit geweest is, juist omdat hij authentiek was in zijn liefde voor de
geschiedenis en vasthield aan zijn geloof, zich niet mee liet voeren door de waan
van dag. Moge de VCH eenzelfde lot beschoren zijn.

David Onnekink

Redactie van Transparant op zoek naar versterking

Issn0928/1282

Ook een hart voor geschiedenis en zin om de redactie
van Transparant te versterken? De redactie is op zoek naar:
Een redactiesecretaris
Een beeldredacteur
Meer informatie: www.christenhistorici.nl
Interesse? Neem contact op met de hoofdredacteur,
David Onnekink, via D.M.L.Onnekink@uu.nl

Transparant wordt geëxploiteerd door Erdee Media Groep,
gevestigd in Apeldoorn.
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NIEUWS

Bavianen en Slijkgeuzen
in de ramsj

Historicus Penders wint scriptieprijs Volkskrant/IISG

Het boek van historicus A. Th. van Deursen, Bavianen
en Slijkgeuzen, kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits
en Oldebarnevelt is voor een schijntje te koop bij
boekhandels als bol.com. De gebonden editie van
uitgever Van Wijnen uit 2010 van 571 bladzijden is van
€ 69,50 afgeprijsd naar € 12,50. De eerste editie van
dit boek verscheen in 1974. Het boek De last van veel
geluk in de paperbackeditie van 2013 is voor dezelfde
prijs te koop. Onlangs kwam al drie boeken van Van
Deursen in één band uit. Deze uitgave is uitverkocht.
Van Deursen (1931-2011) was hoogleraar Nieuwe
Geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Hij had als specialisatie Nederland in de zestiende en
zeventiende eeuw.

De Leidse historicus Stefan Penders (25) heeft in december
de jaarlijkse scriptieprijs van het Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis (IISG) en de Volkskrant
gewonnen. De titel van zijn scriptie is: Imperial waters.
Roman river god art in context. Aan de prijs is een bedrag
van 1500 euro verbonden. In het onderzoek gaat Penders
in op de populariteit van riviergoden op munten en in
beeldhouwwerk tijdens het hoogtepunt van het Romeinse
Rijk. Voor de opkomst, bloei en ondergang van dit kunstgenre
bestudeerde Penders verworvenheden uit de archeologie
en kunstgeschiedenis en las hij klassieke teksten. Eerder won
Penders met de scriptie, die hij schreef als afsluiting van
zijn master, de Fruin-prijs van de geschiedenissectie van de
Universiteit Leiden.

Beeld Transparant

App met oude Nederlandse
teksten gelanceerd

Beeld Transparant
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“Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic
enda thu wat unbidan we nu.” Hoe heeft dat in de
middeleeuwen geklonken? Mediëvist Frank Willaert
laat in een audiofragmentje horen hoe die tekst
eeuwen geleden mogelijk werd uitgesproken. Deze
en zo’n dertig andere teksten zijn opgenomen in
de app Vogala. De app, nu nog alleen beschikbaar
voor de iPad van Apple, is een idee van Frits van
Oostrom, hoogleraar in Utrecht en gespecialiseerd
in de Nederlandse letterkunde van de
middeleeuwen. De teksten worden voorgedragen
door Van Oostrom, andere literatuurwetenschappers
en bekende Nederlanders als Menno Bentveld en
Jean-Marc van Tol.

Digibron digitaliseert bekeringsverhalen

Beeld Digibron

Familie betaalt medewerker
Museum Catharijneconvent

Nieuw graf van een farao
ontdekt

Een familie die onbekend wenst te blijven, betaalt voor
ten minste drie jaar de aanstelling van een senior
educatief medewerker bij Museum Catharijneconvent
in Utrecht. De museumdirectie heeft besloten hiervan
historica Anite Haverkamp (1958) aan te stellen, die het
mede door haarzelf bedachte landelijke project Feest!
Weet wat je viert onder haar hoede neemt. Ze werkt
sinds 1987 bij het museum. De familie wil niet dat het
museum bekendmaakt om hoeveel geld het gaat. Wel
zei museumdirecteur Marieke van Schijndel donderdag
dat de schenking specifiek was bestemd voor Feest!,
dat het Catharijneconvent samen met het Bijbels
Museum en Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam
heeft ontwikkeld.

Amerikaanse en Egyptische archeologen hebben in
het zuiden van Egypte het graf ontdekt van een tot nu
toe onbekende farao. Bij opgravingen bij de stad Sohag
stuitten de onderzoekers op het graf van farao Seneb
Kay, die leefde rond 1650 voor Christus. De archeologen
ontcijferden zijn naam aan de hand van hiërogliefen
op de muren van de tombe. Seneb Kay stamt uit
de zestiende dynastie, en heerste in wat genoemd
wordt de Tweede Tussenperiode, een tijd waarin het
Egyptische Rijk verdeeld was onder verschillende
koningen. In het graf lag geen mummie; er was alleen
een skelet van de farao over. De archeologen gaan
ervan uit dat grafrovers al snel na de begrafenis hun
slag hebben geslagen.

Beeld Museum Catharijneconvent
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Digibron, kenniscentrum voor de gereformeerde gezindte
van Erdee Media Groep in Apeldoorn, heeft ruim 200
bekeringsgeschiedenissen gedigitaliseerd. De verhalen zijn
afkomstig uit de brochureverzameling van Cor. W. Stigter uit Gouda.
De brochures zijn ingescand en bewerkt via de OCR-techniek. Door
deze optische tekenherkenning kunnen de bekeringsverhalen
doorzocht worden op trefwoorden. Via digibron.nl/collectiestigter
zijn de verhalen te lezen. In Digibron zijn tevens de jaargangen van
tientallen bladen uit het bevindelijk-gereformeerde volksdeel in
digitale vorm te raadplegen. Steeds meer organisaties zetten hun
inventaris van het verleden online. Recente digitaliseringsprojecten
zijn de publicatie van duizenden foto’s van de Abdij van Berne
door het Brabants Historisch Informatie Centrum; van bijzondere
stukken van het Universiteitsmuseum Utrecht en de publicatie van
oude handschriften en manuscripten van de Ets Haim Bibliotheek
in Amsterdam.

Beeld Wikimedia
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INTERVIEW GERRITSEN

ca, dialectica, arithmetica, geometrica, astronomia en musica.
“Dat was om twee redenen. Ten eerste
wilde ik aandacht vragen voor de kwaliteit van de Leidse collectie middeleeuwse
handschriften. Dat is er een van wereldformaat. Er is bijna geen middeleeuws
cultuurcentrum waarvan géén tekst in
Leiden ligt. Humanistische geleerden uit
de zestiende tot en met de achttiende
eeuw hebben de collectie samengesteld.

De schoonheid
en emotie
van het
middeleeuwse
wereldbeeld

Lewis hield van
andere dingen
dan die nu in de
belangstelling
van mediëvisten
staan.

Emeritus professor Wim Gerritsen (1935) promoveerde als literatuurhistoricus in
1963, het jaar waarin C.S. Lewis overleed. Transparant sprak met hem in Utrecht
over Middelnederlandse literatuur en de betekenis van C.S. Lewis voor zijn vakgebied.

Geert Schipaanboord en Christiaan Veldman

U hebt meerdere tekstedities van
Middelnederlandse verhalen
bezorgd. Veel aandacht kreeg
De Reis van Sint Brandaan. Wat
maakt dit tot zo’n bijzonder verhaal?
“Het is het eerste reisverhaal waarin je
de zee kunt horen ruisen en brullen. Er

komt schipbreuk in voor. Bovendien is
het een verhaal waarin voor het eerst
in de Nederlandse letterkunde een
samenhangend beeld geschetst wordt
van de wereld; van hemel en hel. Er
wordt ook als het ware gepreludeerd op
de uitvinding van het vagevuur, dat was
een twaalfde-eeuwse nieuwigheid. Dit

maakt het tot een heel bijzondere tekst.
Tot de Tweede Wereldoorlog zag men
het als een serie aaneengeregen verzinsels. In de heruitgave heb ik laten zien
dat dit verhaal correspondeert met de
kosmische en religieuze opvattingen van
de twaalfde eeuw. Het is een verhaal
over wat men als geografische en metafysische realiteit beschouwde.”
Bij het Scaliger Instituut in Leiden
gaf u een afscheidscollege over
zeven bijzondere handschriften.
Ze vertegenwoordigen ‘Europa’s
leerschool’, de middeleeuwse artes liberales: grammatica, rhetori-
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Zij waren nieuwsgierig naar teksten
uit de oudheid, meestal heidense, maar
ook christelijke. Dit cultuurbezit is van
grote betekenis voor ons historische
cultuurbesef. Ik maak me soms zorgen
dat de belangstelling hiervoor afneemt.
Het behoort toegankelijk te blijven en
bestudeerd te worden.
Als mediëvist wilde ik ook laten zien
dat de zeven vrije kunsten de vroegste,
uitgebreide indeling van kennis in de
middeleeuwen zijn. Het gaf aan wat een
geletterd mens uit de twaalfde eeuw
moest weten. Over wiskunde, arithmetica, bijvoorbeeld. Het idee dat je moet
kunnen rekenen om je staande te houden
in de maatschappij is daar ontstaan. Ook
het middeleeuwse besef van correct taalgebruik is daar herontdekt: taalgebruik
om gedachten over te brengen, om mensen te overtuigen: dat is retorica! Een

internationale mediëvistiek?
“Die is groot. Vlaanderen en Holland
vormden een belangrijk tussenstation
in het proces van verspreiding van de
roman. De roman als fictief genre werd
in de twaalfde eeuw in Frankrijk door
Chrétien de Troyes uitgevonden. Als
verzonnen verhaal maakt de roman iets
duidelijk over de essentie van het menselijk bestaan. Al heel vroeg verspreidde de
roman zich naar Vlaanderen. Later ook
naar Holland, en verder, de Rijn af, het
Duitse gebied in, tot aan Oostenrijk toe,
en ook naar Engeland. Maar de Middelnederlandse roman bleef bij buitenlandse mediëvisten lang onbekend1. De
Duitsers kenden geen Frans, de Fransen
en Engelsen geen Duits. Geen van allen
kende Middelnederlands. De roman over
Walewein is bijvoorbeeld een erg belangwekkend dertiende-eeuws experiment in
de romantechniek, maar die was in het
buitenland onbekend. Dat komt ook
omdat wij als Nederlanders het er erg bij
hebben laten zitten. De laatste vijftig jaar
is daar verandering in gekomen. Als je
de literatuurgeschiedenis van Knuvelder
vergelijkt met die van Frits van Oostrom,
dan zie je dat er een enorme vooruitgang
is geboekt.2”
In Parijs studeerde u Keltische
Talen en Culturen.
“De vroegste Oudierse teksten worden
wel omschreven als een ‘window on
the Iron Age’, dus een venster op de
IJzertijd. Dit venster geeft een beeld van
een Europese cultuur die qua beschavingsniveau vergelijkbaar is met de tijd
die Homerus beschrijft in het eerste
millennium voor Christus. De Keltische
literatuur was deel van een authentieke, autochtone Europese cultuur, niet
beïnvloed door de culturen rondom de
Middellandse Zee. Iemand als Tolkien
bijvoorbeeld had een grote kennis over

De roman over Walewein is een belangrijk dertiende-eeuws experiment
in de romantechniek, maar was in
het buitenland onbekend.
van die zeven artes. De middeleeuwse
retorica heeft ook een vorm gegeven aan
onze opvatting over literatuur. ”
Wat is het belang van de Middelnederlandse roman voor de
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de Oudierse letterkunde. Ik heb veel respect voor zijn Lord of the Rings-trilogie.
Tolkien heeft een verhaal geschreven dat
speelt in een verre, pre-christelijke tijd,
waarin waarden en idealen centraal staan
die ook nu geldig en herkenbaar zijn.

Tolkien was van mening dat alle mythes
varianten waren op de enige ware mythe,
te vinden in het Evangelie. C.S. Lewis
heeft dat idee overgenomen, en dat idee
heeft een belangrijke rol gespeeld Lewis’
bekering tot christen.”
Wat is het belang van C.S. Lewis
als literair historicus?
“In een lezing voor het Christelijk
Literair Overleg heb ik Lewis een van
de belangrijkste literatuurhistorici van
de twintigste eeuw genoemd.3 Daarover
kreeg ik commentaar van een zeer gewaardeerde collega, die zei: “Ga je daar
niet een beetje ver in?” Ik denk van niet.
Lewis heeft laten zien dat de erfenis van
de antieke cultuur in de middeleeuwen
op heel andere teksten berust dan die

Lewis liet zien dat
de erfenis van de
antieke cultuur in
de middeleeuwen
op heel andere
teksten berust
dan die wij als de
belangrijkste teksten uit de oudheid zien.
wij als de belangrijkste teksten uit de
oudheid zien. Men kende Plato bijvoorbeeld nauwelijks, maar Chalcidius, een
commentator van Plato, kende men wel.
De antieke erfenis was voor middeleeuwers anders dan voor ons. Lewis heeft
daar aandacht voor gevraagd, met name
voor de laatantieke teksten uit de eerste
eeuwen van het christendom. Die zijn
beslissend geweest voor het ontstaan van
een middeleeuwse filosofie en theologie,
en ook voor het ontstaan van de artes
liberales, waar we het zojuist over hadden.”
“Daarnaast heeft Lewis heel mooi laten
zien wat de emotionele en esthetische
kwaliteiten van het middeleeuwse wereldbeeld zijn. De aarde in het midden,
de planeten daaromheen en daar weer
omheen de hemel. Dus niet de astronomische kwaliteit van dat beeld, maar de
emotionele kwaliteit. Dat maakt veel uit.
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PERSONALIA
Willem Pieter (Wim)
Gerritsen (1935) is
literatuurhistoricus,
gespecialiseerd in de
middeleeuwse letterkunde. Hij was van 1968
tot 2000 hoogleraar aan de Universiteit
Utrecht. Sinds 1978 is Gerritsen lid van
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. In 1997
verleende de Universiteit Antwerpen
hem een eredoctoraat. In 1999 kende
de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden hem de Prijs voor
Meesterschap voor zijn gehele oeuvre
toe. Na zijn emeritaat werd prof. dr.
W.P Gerritsen voor vijf jaar benoemd
als eerste Scaliger-hoogleraar aan de
Universiteit Leiden.

Wij weten van lichtjaren. Voor middeleeuwers was het veel makkelijker om de
kosmos te zien als een gesloten geheel,
dat als het ware ‘binnen in God hangt’,
naar een citaat van Dante.”
“Deze twee zaken vind je ook terug in
The Discarded Image, Lewis’ inleidende
boekje in de middeleeuwse literatuur. Op
dat punt is het zeker nog een klassieker.
Wel is zo dat literatuurhistorici nu met
hele andere dingen bezig zijn dan Lewis
destijds. Een ander boek van hem, The
Allegory of Love, is bijvoorbeeld nog
steeds een heel stimulerend boek over
liefdesopvattingen en de techniek van de
allegorie, maar wel achterhaald.”
In The Discarded Image spreekt
Lewis over de “pure, ongegeneerde en langdradige saaiheid” van
middeleeuwse literatuur. 4
“Dit is echt een tekenende uitspraak
voor die tijd; totaal achterhaald. Ik ben
het hier niet mee eens. Lewis hield van
andere dingen dan die nu in de belangstelling van mediëvisten staan. Nu bestuderen we de geschiedenis van de lyriek,
en de uitvinding van het gedicht. En de
roman natuurlijk. Men was in Lewis’
tijd nog erg nationalistisch, zo van: ‘kijk
eens, wéér iets typisch Engels’. Het is een
eeuwenlang proces om middeleeuwers

“De Reis van Sint
Brandaan is een verhaal
waarin voor het eerst in
de Nederlandse letterkunde een samenhangend
beeld geschetst wordt
van de wereld; van hemel
en hel.” Beeld Transparant

een beetje te begrijpen en je in te leven
in wat middeleeuwers belangrijk vonden.
Lewis heeft daar veel aan bijgedragen,
maar op sommige punten zijn wij verder.
Jullie merken dat in mijn ogen Lewis
op een aantal punten toch ouderwets is,
zoals ook zijn religieuze opvattingen,
vijftig jaar na zijn dood, ouderwets
voorkomen.”

Is geloven ouderwets of de manier
waarop Lewis het verdedigde?
“Nee, niet het geloven an sich. Maar ik
vind zijn verdediging van allerlei christelijke opvattingen over hemel en hel
soms wat ouderwets. Maar dat hangt met
persoonlijke overtuigingen samen, meer
durf ik daar niet over te zeggen.”
In nieuwe Bijbelvertalingen is de
‘eenhoorn’ uit Psalm 92 gewijzigd
in ‘wilde os’. U schreef Het spoor
van de Eenhoorn. De geschiedenis van een dier dat niet bestaat.
Waarom is de eenhoorn zo’n belangrijk fabeldier?
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”Omdat de eenhoorn een symbool voor
Christus is geworden. De vertalers van
de Septuagint hebben in de tweede eeuw
voor Christus een Hebreeuws woord
met het Griekse ‘monoceros’, eenhoorn,
vertaald. Door deze vertaling is een oosters beeld binnengebracht van een zeer
gevaarlijk dier dat onder bepaalde omstandigheden zijn wrede eigenschappen
kon afleggen en mak kon worden. Dit is
een beeld geworden voor Christus, die
als Zoon van een maagd geboren werd.
In plaats van het wrekende en strijdbare aspect van de joodse opvatting van
JHWH werd nu Gods zachtmoedigheid
benadrukt. Dat is voor de christenen van
de eerste eeuwen blijkbaar essentieel

TRANSPARANT maart 2014

geweest. Wat mij fascineert in zo’n fabeldier zijn de symbolische betekenissen die
door de eeuwen heen telkens veranderen.
Wat zit erachter? De veranderlijkheid
en de continuïteit van het symbool, dat
wilde ik laten zien.”
Lewis zou zeggen: deze fascinatie
laat zien dat mensen gevoel hebben voor een laag bóven
het zichtbare.
“Ja, het is een middel om over een andere
dimensie te denken. Lewis heeft ook een
bijzonder knap gedicht over de eenhoorn geschreven: The Late Passenger.
Het is een Bijbels gedicht, dat zal jullie
interesseren. Bij het dichtmaken van de

ark wordt er geklopt. Eén dier probeert
nog aan boord te komen, maar Noachs
zonen staan dat niet toe. Dat dier is de
eenhoorn. Een erg mooi gedicht.”

Noten
Penninc 13e eeuw, Pieter Vostaert 13e eeuw, P. Barendregt, N. Bloem, Walewein (Amsterdam 2006)
G. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der
Nederlandse letterkunde. Dl. 1 (’s-Hertogenbosch
1970), F.P. van Oostrom, Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur, dl. 1-I (Amsterdam 2006),
dl. 1-II (Amsterdam 2013)
3
W.P. Gerritsen, ‘C.S. Lewis, het middeleeuwse
wereldbeeld en mythopoesis’, lezing Literatuurdag
CLO 2013, www.christelijkliterairoverleg.nl/CLOliteratuurdag
4
C.S. Lewis, The Discarted Image. An introduction
to medieval and renaissance literature (Cambridge 1964) 204
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INTERVIEW GERRITSEN

“Een eerste stap naar
wedergeboorte”
C.S. Lewis en R.W. Southern over het
doel van geschiedschrijving
De beroemde geleerden R.W. Southern (1912-2001) en C.S. Lewis (1898-1963)
verschilden van mening over een mediëvistische kwestie, maar hadden ook
belangrijke dingen gemeen. Over hun overeenkomsten, ondanks dat verschil
van mening, gaat dit artikel, met bijzondere aandacht voor wat zij te zeggen
hadden over de zin, taak en beloften van het mooie vak van de historicus.
Bart Jan Spruyt

Richard William Southern was een
Engelse mediëvist, die vrijwel zijn gehele
leven in Oxford heeft doorgebracht. Geboren in Newcastle upon Tyne, als zoon
van een ‘lower middle class’ houthandelaar, kwam hij in 1929 naar Oxford, om
er de rest van zijn leven te studeren en te
doceren. Bekend is hij vooral geworden
door zijn boek Western Society and the
Church in the Middle Ages (uit 1970),
een deel in The Pelican History of the
Church, dat jarenlang het verplichte
handboek middeleeuwse geschiedenis
voor studenten aan Nederlandse universiteiten is geweest. Aan het einde van
zijn leven werkte hij aan een trilogie over
Scholastic Humanism and the Unification of Europe. Het eerste deel verscheen
in 1997, het tweede in 2001, enkele
weken voor zijn overlijden op 6 februari
2001. Van het afsluitende derde deel is
het dus niet gekomen.
Southern is door velen gezien als een van
de meest oorspronkelijke en vernieuwende mediëvisten van de twintigste eeuw.
Hij was niet zozeer in de institutionele
geschiedenis geïnteresseerd, maar vooral
in “the study of thoughts and visions,
moods and emotions and devotions of
articulate people”1. Hij noemde dat “situational history”, en het doel van deze
benadering was “to bring the surviv-
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ing material of every kind to bear on
understanding the minds, imaginations,
world-views, aspirations of individuals
and groups in a single limited period”.2
Primaire bronnen, inclusief de kronieken
(die hij rehabiliteerde), leren ons weliswaar niet de feitelijke waarheid omtrent
het verleden kennen, maar helpen ons
wel “to understand the author and his
environs”3. Die benadering heeft vele
studenten geïnspireerd, maar van schoolvorming heeft Southern nooit willen
weten. Wel trad hij toe tot het Oxbridgeestablishment. Hij werd in 1960 lid van
de British Academy, in 1961 hoogleraar
(Chichele Professor of Modern History
aan All Souls College), kreeg in 1969
(tot 1981) de leiding over St. John's College, was van 1969 tot 1973 president
van de Royal Historical Society, en werd
in 1974 geridderd.
Het interessante, zo niet fascinerende
aan het oeuvre van Southern is dat het
niet alleen een nieuwe en inspirerende
benadering van het middeleeuwse verleden bood, maar ook in het teken staat
van een grote these. Die these is dat zich
in de periode van de late tiende eeuw
tot de vroege dertiende eeuw een grote
verandering in Europa heeft voltrokken.
In die periode zijn de ideeënwereld en
instituties geschapen die van Europa een

christelijk continent hebben gemaakt.
Een heus humanisme brak zich baan
met de gedachte dat de mens met zijn
verstand de geopenbaarde waarheid kon
doordenken en verhelderen.4 Dat had
Southern al betoogd in zijn eerste boek,
The Making of the Middle Ages uit 1953
(in 1960 in het Nederlands vertaald als
De opkomst van het Avondland), en het
vormt ook het kader van de biografieën
die hij schreef over de middeleeuwse
theologen Anselmus van Canterbury en
Robert Grosseteste.
C.S. Lewis heeft deze centrale stelling
in Southerns oeuvre weersproken. In de
beroemde oratie waarmee hij in 1954 het
hoogleraarschap aan de universiteit van
Cambridge aanvaardde, ging hij in op de
vraag waar de grote kentering (“the great
divide”) in de geschiedenis heeft gelegen.
Hij bespreekt dan ook de visie volgens
welke die Grote Scheidslijn tussen de
vroege en de hoge middeleeuwen moet
worden aangebracht. Er is wel iets voor
die opvatting te zeggen, erkent Lewis.
De vroege middeleeuwen waren een
periode van teruggang geweest, terwijl
in de elfde eeuw een periode aanbreekt
“van wijdverbreide en schitterende
vooruitgang. De teksten van Aristoteles
worden teruggevonden en door Albertus
Magnus en Thomas van Aquino snel
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Lewis en Southern woonden beiden in Oxford (Lewis was verbonden
aan Magdalen College, voordat hij in 1954 naar Cambridge vertrok)
en moeten elkaar (en elkaars werk) dus hebben gekend, maar er zijn
opmerkelijk genoeg geen bewijzen van persoonlijk contact.
Beeld Wikimedia
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PERSONALIA
Dr. Bart Jan Spruyt
(1964) is historicus. Hij
promoveerde in 1996 te
Leiden op een proefschrift over Cornelis
Hoen, doceert kerkgeschiedenis aan de VU, en geschiedenis en maatschappijleer aan het
Wartburg College in Rotterdam.

geassimileerd, waardoor een nieuwe wereld van denken opengaat”. Er ontstaat
een nieuwe poëzie, zowel qua vorm als
qua inhoud. De epiek maakt plaats voor
de hoofse poëzie.5 Nieuwe gevoelens en
sentimenten worden verkend. Maar toch
is deze overgang niet zo diep ingrijpend
geweest als de overgang die zich aan het
begin van de negentiende eeuw voltrok,
zowel in de politiek als in de kunsten
als in de godsdienst en de techniek. Zo
rond 1800 heeft zich de Grote Scheiding
voltrokken: er kwam toen een einde
aan de oud-westerse beschaving, die
plaatsmaakte voor de moderne wereld
zoals wij die nu kennen – een wereld
waarin politieke leiders zich vooral op
het organiseren van massale opwinding

‘In de hoge middeleeuwen zijn de
ideeënwereld en
instituties geschapen die van Europa een christelijk
continent hebben
gemaakt.’
toeleggen, waarin dichters onbegrijpelijke gedichten schrijven, waarin het
geloof verdwijnt, en waarin de opkomst
van de techniek de gedachte heeft doen
postvatten dat alles voorlopig is en snel
aan vervanging toe.6
Lewis noemde Southern niet bij name.
Bovendien was de gedachte dat zich
ergens in de middeleeuwen een renaissance had voltrokken, niet nieuw. De
Amerikaanse historicus Ch.H. Haskins
had al in 1927 het boek The Renaissance
of the Twelfth Century gepubliceerd.
Lewis spreekt desondanks van een op-
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vatting die “nog maar kort geleden” naar
voren is gebracht. Hij zei dat in 1954
en het eerste boek van Southern was in
1953 verschenen, en dat ging over “de
vorming van Europa van het eind van
de tiende tot het begin van de dertiende
eeuw”7. Dat Lewis zijn collega Southern
op het oog had, is dus zeer aannemelijk.
Southern, op zijn beurt, noemde wel de
naam van Lewis en diens boek over de
middeleeuwse hoofse poëzie in zijn The
Making of the Middle Ages uit 1953,
omdat dit boek een “useful corrective”
bood op een visie op de middeleeuwse
letterkunde waarin aan de epiek veel
meer belang werd gehecht dan aan de
“romance”.8
Lewis en Southern woonden beiden in
Oxford (Lewis was verbonden aan Magdalen College, voordat hij in 1954 naar
Cambridge vertrok) en moeten elkaar
(en elkaars werk) dus hebben gekend,
maar er zijn opmerkelijk genoeg geen
bewijzen van persoonlijk contact. In de
briefwisseling van Lewis komt Southern
niet voor. Toch loont het de moeite verder op beide personen in te gaan, omdat
ze bij nader inzien veel gemeenschappelijk hebben, ondanks het gesignaleerde
punt van verschil. Ze groeiden beiden
op in de Church of England, verloren
hun geloof, herwonnen het, en schreven
boeken waarin het christelijk geloof een
belangrijke rol speelt en die nog altijd
met bewondering worden gelezen.
Van Lewis is het verhaal van zijn
bekering genoegzaam bekend.9 Van
Southern veel minder, vooral omdat hij
veel terughoudender over dit soort zaken
is geweest. Tegen het einde van zijn
leven, in 1998, heeft Southern er echter
wel iets over verteld, in een interview
met de Amerikaanse historicus William
Palmer.10 Aan het einde van dat gesprek,
dat tot dan volledig in het teken van de
mediëvistiek had gestaan, vroeg Palmer
aan Southern of hij misschien een vraag
niet had gesteld over een onderwerp
waarover Southern toch iets wilde zeggen. Toen zei Southern ineens: “Religie is
een belangrijk deel van de middeleeuwse
geschiedenis, vindt u niet?” En toen
begon Southern over zijn eigen religieuze
geschiedenis te vertellen. Ik citeer dat
relaas in de woorden van Palmer:
“Hij [Southern dus – bjs] was opgegroeid als lid van de Church of England. Toen hij veertien jaar oud was, en
zich op zijn belijdenis [‘confirmation’]

voorbereidde, zei een leermeester in
Newcastle hem iets dat hij inmiddels
vergeten was maar hem diep beledigde.
Southern ging daarop niet meer naar de
kerk en verklaarde, tot verdriet van zijn
ouders, dat hij een atheïst was. In 1936
werkte hij aan de Anselmus-manuscripten in de bibliotheek van Corpus Christi
College. De bibliothecaris van Corpus,
een bekende geestelijke, deed altijd de
kamer open waarin hij moest werken.
Toen de bibliotheek op een middag dicht
ging, vroeg Southern of hij de volgende
dag kon terugkomen. De bibliothecaris

‘Hij raakte op een
vreemde manier
geëmotioneerd’
scheen verbaasd. Was Southern vergeten
dat het de volgende dag Goede Vrijdag
was en de bibliotheek van Corpus dan
gesloten zou zijn? En natuurlijk moest
Southern in de kerk zijn. Uit de bibliotheek gezet, ging Southern in plaats
daarvan naar de kerk en hoorde, terwijl
hij maar half oplette, de woorden 'om
licht te schenken aan hen die in duisternis zitten'. Hij raakte op een vreemde
manier geëmotioneerd. Hij wist niet wat
hij moest doen, maar bleef naar de kerk
gaan, hervond zijn geloof en deed binnen
een jaar alsnog belijdenis.”
Er is één publieke gelegenheid geweest
waarbij Southern openhartig over zijn
geloof en werk heeft gesproken. Hij
deed dat in een toespraak waarin hij de
stichter (bisschop William Stapeldon,
1261-1326) en weldoeners herdacht
van het zevenhonderd jaar oude college, Exeter, waaraan hij zelf als jonge
twintiger verbonden was geweest. Hij
riep in dankbare herinnering hoe hij
zich in die moeilijke en donkere jaren
(Southern trad in 1933 aan) bijna vijf
jaar lang zeer thuis had gevoeld in het
gezelschap van de geleerden die daar als
in een familie woonden. Zij leefden allen
vanuit de overtuiging dat “het gedisciplineerde onderzoek naar onderwerpen
die onze kennis van de mensheid en ons
begrip van de permanente waarden van
het menselijke leven vergroten, uiteindelijk zou bijdragen aan het welzijn van
het menselijke leven”. Exeter was ooit
opgericht om geestelijken op te leiden
voor de kerk, en was dat tot ongeveer
1850 blijven doen. In de twintigste eeuw
was die oorspronkelijke doelstelling zo
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Lewis verzette zich tegen de neiging om veel of alleen
maar eigentijdse boeken te lezen. We hebben oude boeken nodig om de karakteristieke vergissingen van onze
eigen tijd te corrigeren, en moeten onze gedachten laten
schoonwaaien door “de zeebries der eeuwen”.
beeld John Chillingworth
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goed als verdwenen geraakt, en stelde
Exeter zich, evenals vele andere colleges
in Oxford, nieuwe doelen: de publieke
dienst en academische excellentie. Dat
zijn prachtige dingen, betoogde Southern, maar één ding mocht niet worden
vergeten: Stapeldon had Exeter gesticht
vanuit de overtuiging dat “de mens een

with the traditional tools of European
thought – to restore in its main outlines,
with only such changes as new discoveries in science and the reformation of
Church government made necessary,
the centuries’ old tradition of Christian
thought”. Daarmee had Laud geprobeerd
vrede te sluiten tussen het verleden en

‘Lewis verzette zich tegen de neiging
om veel of alleen maar eigentijdse
boeken te lezen’
redelijk schepsel is, wiens rationaliteit
vooral bestaat in het vermogen God
te kennen en te vereren. De eredienst
[‘worship’] is in deze visie de centrale
activiteit van het menselijke leven.” Die
dienst mag nooit gemarginaliseerd raken,
want de boodschap van het college is dat
“de dienst aan God de enige vaste basis
biedt waarop alle menselijke excellentie
kan worden gebouwd”. De erkenning
van die waarheid is “de belangrijkste
kwestie van onze tijd”.
Southern gaf daar zelf invulling aan door
trouw te kerken in zijn eigen parochie,
en iedere avond een hoofdstuk te lezen
in The Pilgrim’s Progress van John Bunyan. Hij had de Church of England lief
als gemeenschap en instituut dat ruimte
bood voor een persoonlijk geloofsleven
en tegelijk het christelijk karakter van
Engeland en zijn cultuur belichaamde. In
een preek ter nagedachtenis van aartsbisschop William Laud (1573-1645)
prees hij diens werk als “a single great effort to refurnish English intellectual life

het heden.12
Maar dat christelijke karakter van Engeland en zijn cultuur heeft Southern, zoals
blijkt uit de woorden die hij gebruikte bij
zijn herdenking van Stapeldon, gedurende zijn leven dus zien veranderen.
Het is veelzeggend dat hij in zijn laatste
boek een soort retractatio op zijn eerdere
boeken heeft gegeven.13 Hij zei tegen het
einde van zijn leven niet meer dat het
christelijk geloof en de cultuur die dit geloof had geschapen, het begin en blijvende fundament van Europa was. Hij hield
het bij de constatering dat de scholastiek
weliswaar een poging had gedaan om het
universum in relatie tot de eeuwige God
zo begrijpelijk voor te stellen als voor de
gevallen menselijke natuur mogelijk is,
en dat volgens diezelfde methode orde in
alle, seculiere en geestelijke, menselijke
verhoudingen was aangebracht, maar dat
daarmee een orde was bereikt die slechts
tot het einde van de achttiende eeuw
had bestaan. Het opzeggen van het grote
programma van het middeleeuwse hu-

Lewis en Southern groeiden beiden op in de Church of England, verloren hun geloof, herwonnen het, en schreven boeken waarin het christelijk geloof een belangrijke rol speelt en die nog altijd met bewondering worden gelezen. Beeld Transparant
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manisme had tot de “grote crisis van het
ongeloof” geleid, waarvan zovele werken
uit de negentiende eeuw getuigen.
Daarmee kwam hij uit op een standpunt
dat dicht bij dat van C.S. Lewis lag. Het
beginpunt in hun periodisering van de
geschiedenis verschilde. Volgens Lewis
had er vanaf Homerus tot aan de slag bij
Waterloo een homogene, oud-Europese
of oud-westerse cultuur bestaan. Southern zag die cultuur ontstaan bij het
begin van de hoge middeleeuwen, en die
was in zijn geval ook nog eens specifiek
christelijk. Maar beiden waren het er uiteindelijk over eens dat die cultuur na de
romans van Jane Austen en de Waverleyboeken steeds minder woordvoerders
had gevonden, en was overgegaan in een
staat van “bare ruined choirs, where late
the sweet birds sang”, een post-christelijke cultuur die in het verlies van het
geloof zijn hart had verloren.

‘Hij kan als autochtoon van een
voorbije wereld
ons die wereld
veel beter doen
verstaan’
Vanuit dit inzicht ontwikkelden Lewis
en Southern belangwekkende gedachten
over het doel en belang van historisch
onderzoek en historische kennis. We
moeten het verleden niet bestuderen
omdat het nuttige en gemakkelijk toepasbare kennis voor het heden oplevert,
of omdat het ons in onze huidige ideeën
en voorstellingen bevestigt, maar om
een vreemde wereld te leren kennen,
die ons kan wijzen op ons verlies en ons
onze tekortkomingen kan doen inzien.
En dat inzicht kan zo maar een bron van
regeneratie zijn.
Lewis verzette zich tegen de neiging om
veel of alleen maar eigentijdse boeken te
lezen. We hebben oude boeken nodig om
de karakteristieke vergissingen van onze
eigen tijd te corrigeren, en moeten onze
gedachten laten schoonwaaien door “de
zeebries der eeuwen”.14 Het is als met
reizen, schreef Lewis in een ander essay
over het lezen van oude boeken. Een
Engelsman kan zijn eigen nationaliteit
op reis meenemen en onveranderd mee
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naar huis nemen. Hij gaat ook in het
buitenland alleen met andere Engelsen
om, noemt zijn hotel goed omdat het op
een Engels hotel lijkt, en klaagt over de
slechte thee terwijl hij een uitstekende
kop koffie had kunnen drinken. Zo kan
hij ook het lokale voedsel eten en de lokale wijnen drinken, aan het leven in den
vreemde meedoen, en zo het land leren
kennen zoals het zich niet aan toeristen
maar wel aan de bewoners voordoet.
Dan komt hij veranderd thuis, denkend
en voelend zoals hij van tevoren nog niet
dacht en voelde. Een lezer kan bij het
lezen van een oud gedicht vooral gericht
zijn op de indruk die de woorden op
zijn moderne gevoeligheid maken. Maar
hij kan ook proberen in de wereld te
stappen waarin dat gedicht is ontstaan,
en aldus leren dat de associaties die hij
met de oude woorden verbond, onjuist
waren, dat de echte implicaties anders
waren dan hij veronderstelde, dat wat
hij vreemd vond toen juist heel gewoon
was en wat hij heel gewoon vond toen
juist vreemd was. Het is een verderf van
het verleden als we er ons tevreden mee
stellen om in de literatuur van iedere
voorbijgegane eeuw alleen maar de weerspiegeling van ons eigen gezicht zien.15
We moeten onszelf dus verplaatsen in
het universum dat onze voorouders bewoonden – dat is heel wat interessanter,
voedzamer en vreugdevoller.
Waarom dat zo is, beantwoordde Lewis
onder andere aan het slot van zijn studie
An Experiment in Criticism. Het is een
kwestie van transcendentie. Wie goed
leest (en het kenmerk van een goed
boek is dat het ons daartoe dwingt),
ondergaat “een enorme uitbreiding van
zijn wezen”. We ontsnappen aan onze
kleine wereld, en aan de gevangenis van
onze zelfgenoegzaamheid. Het heelt de
wond van onze individualiteit. We treden
buiten onszelf (net zoals in de liefde, in
de deugd, in de zoektocht naar kennis),
corrigeren daarmee ons provincialisme
en helen onze eenzaamheid. Deze vergroting van onszelf is ook een tijdelijke
opheffing van onszelf. Het is de oude
paradox: “Hij die zijn leven verliest, zal
het redden.”16
In De descriptione temporum krijgt deze
benadering een cultuurkritische spits.
Als woordvoerder van de oud-westerse
beschaving draagt hij de kennis aan
die ons van onze verslaving aan onze
plaatselijke afgoden en een “tamelijk
recent verleden” kan genezen. Hij kan
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als autochtoon van een voorbije wereld
ons die wereld veel beter doen verstaan
door ons afscheid te laten nemen van “de
meeste reacties en de meeste gewoontes”
die wij bij het lezen van moderne boeken
hebben aangeleerd.17
Deze gedachten vinden we ook terug
bij Southern. De “situational historical view” - de studie van de geest, de
verbeelding, het wereldbeeld, en de
aspiraties van groepen en individuen uit
het verleden - is geen doel op zich. De
sprong van de verbeelding, het zich toeeigenen van een “distant frame of mind
and being”, is een eerste stap om het
Europese verleden in zijn eigen termen
en niet in die van het heden te begrijpen.
Dat is van belang, van opvoedend belang. Door het verleden in en uit zichzelf
te verstaan, leren wij mensen uit het
verleden in hun anders-zijn kennen, meer
dan in hun overeenkomsten met ons.
Die mensen verschillen van ons in hun
begrip van het eeuwige, de rijkdom van
hun beelden en symbolen, de erkenning
van hun zwakte. Daarmee leren wij wat
we verloren hebben, en dat is een eerste
stap naar onze wedergeboorte (“regeneration”). Deze kennis van ons verlies en
onze tekortkomingen laat ons vooral ook
de emotionele en beeldende armoede van
het heden zien. Onze eigen tijd vormt

‘Niets heeft de
mensheid zo arm
gemaakt als deze
absurde misleiding van zelfgenoegzaamheid’
dus niet de climax of het eindpunt van de
geschiedenis. Niets heeft de mensheid zo
arm gemaakt als deze absurde misleiding
van zelfgenoegzaamheid. Als we dat
erkennen, kunnen we het verleden gaan
waarderen als een schatkamer van ongebruikte rijkdom, die we weer kunnen
gaan onderzoeken en onszelf misschien
zelfs weer kunnen toe-eigenen. Dat is
niet gemakkelijk. We moeten onze hoofden vrijmaken van onze contemporaine
veronderstellingen, onze geest op z’n
kop zetten, om een universum te kunnen
zien waarvan we bijna niets weten en
gedachten te denken die lang geleden

zijn ondergegaan in de parafernalia van
het moderne leven.
Maar hoe moeilijk begaanbaar deze weg
ook is, besluit Southern zijn betoog,
langs deze weg dienen zich vele vreugdes
aan, zodat de reis gemakkelijker is dan
wij ons kunnen voorstellen.18
Een adequatere beschrijving van de zin,
taak en beloften van het mooie vak geschiedenis laat zich nauwelijks geven.
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HETE HANGIJZERS
PERSONALIA
Prof. dr. James Kennedy
(1963) is Amerikaans
historicus. Hij groeide
op in de Verenigde
Staten en is vanaf 2003
werkzaam in Nederland. Vanaf 2003 was hij
hoogleraar Contemporaine Geschiedenis aan de Vrije Universiteit en sinds
2007 is hij hoogleraar Nederlandse
Geschiedenis sinds de Middeleeuwen
aan de Universiteit van Amsterdam.

RUBRIEK HETE HANGIJZERS

Transparant en de Vereniging van Christen-Historici bestaan
25 jaar. Ter gelegenheid van ons jubileum bespreken acht
christenhistorici in de rubriek ‘Hete hangijzers’ nieuwe
en klassieke vraagstukken. In dit nummer reageren prof.
dr. James Kennedy en dr. Ewald Mackay op de stelling
van de Amerikaanse historica Shirley A. Mullen: “Een
christenhistoricus draagt bij aan Gods Koninkrijk.” Haar
essay David Hume en een christelijk perspectief op de
geschiedenis is te lezen in Transparant 24.4

Dat neemt niet weg dat christen-historici
wel een eigen stempel hebben gedrukt op
de geschiedschrijving, met name te zien
op het terrein van de religiegeschiedenis.
Ook de kritische christelijke inzichten
over de aannames van moderne wetenschappen zijn een belangrijke bijdrage
vanuit deze traditie.
De tweede visie, de communitaire, benadrukt de positie van christen-historici
als onderdeel van de gemeenschap der

heiligen, de kerk. De voorzitter van de
Amerikaanse Conference on Faith and
History, Robert Tracy McKenzie, betoogt
dat christen-historici niet alleen voor
de academische wereld of een seculier
publiek moeten schrijven, maar ook voor
de kerk. Ook de kerk heeft behoefte aan
goede geschiedenis die de kerk stimuleert
om zowel zelfkritisch te zijn als inspirerend. Door deze opdracht om ook voor
de kerk te schrijven kunnen christenhistorici een belangrijke bijdrage leveren
aan de bevordering van Gods Koninkrijk. Dan is het niet de bedoeling dat je
in kerkelijke kring rond blijft draaien,
maar dat je de vergezichten van de historische wetenschap de kerk binnenbrengt,
niet om de kerk in het eigen gelijk te
bevestigen, maar om de kerk een diepere
kijk op verleden en heden te bieden.
Ten slotte heeft de affectieve visie recent
steeds meer aandacht getrokken. In het
vorige nummer van Transparant sprak
Shirley Mullen hierover, toen zij het had
over de liefde voor mensen die voor
ons hebben geleefd. Het is een thema

dat Arie van Deursen eerder ook al had
benadrukt. Christen-historici hebben een
opdracht om de mensen en historische
ontwikkelingen die zij bestuderen eerlijk
en met begrip te benaderen, beseffend
dat zij zelf ook zondaars zijn die genade
nodig hebben. Zij weten dat geschiedenis
niet alleen bestaat uit feitelijke gebeurtenissen en besluiten, maar gevormd
wordt door mensen met verlangens en
idealen. Jamie Smith neemt dat nog een
stapje verder in zijn boek Desiring the
Kingdom, door te zeggen dat christenen
in hun historisch werk ook bezig mogen
zijn met het sturen van verlangens. Dat
historische verhalen de lezers inzicht
kunnen verschaffen door in hen afschuw
op te wekken vanwege het beschreven
onrecht of hen te doen verlangen naar
rechtvaardigheid. Ook in dat opzicht kun
je bezig zijn met het bevorderen van het
Koninkrijk van God.

Noten
1

E. Jonker en H. Paul, ‘Een remedie tegen
geheugenverlies. Oliver O’Donovan over politieke
theologie en de gemeenschap der heiligen’,
Wapenveld 61:1 (2011) 13-21

Gods Koninkrijk en de
historicus: drie visies
James Kennedy

Ieder mens kan bijdragen aan Gods
Koninkrijk. Waar mensen de genade
ontvangen om Gods heerschappij te
vergroten, leveren zij een bijdrage aan
Gods Koninkrijk. En dat geldt zeker
voor christenen die hun leven in dienst
van God willen stellen – en dus ook voor
historici die christen zijn.
In fundamentele zin leveren we al een
bijdrage aan het Koninkrijk door onze
arbeid te verrichten. Als wij anderen
inzicht mogen geven in het verleden,
mogen we vreugde ervaren omdat wij
Gods Koninkrijk bevorderen. Oliver
O’Donovan zegt dat arbeid is “ennobled
into mutual service in the fellowship of
Christ”.
O’Donovan verbindt ook historisch
denken met christen-zijn, toen hij in
een interview met Wapenveld zei: “De
gemeenschap der heiligen verplicht ons
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zelfs om in gesprek te zijn met anderen,
in het verleden net zo goed als in het
heden. Het is onze morele plicht een
poging te doen het verleden te begrijpen. Daarnaast is het simpelweg nodig:
zonder verleden valt het heden niet te
interpreteren.”1
Hoe zouden historici die Christus belijden nog beter kunnen werken aan de
bevordering van Gods Koninkrijk? De

tigste eeuw lijken veel ‘christen-historici’
– ik vind deze term ietwat pretentieus –
ervan overtuigd dat zij wegens hun religie een eigen, dichtgetimmerd, historisch
perspectief op de werkelijkheid hebben
ontwikkeld. Maar dat lijkt toch niet het
geval te zijn. Volgens de historicus Will
Katerberg kan de geschiedschrijving
door christenen niet gelijk worden gesteld aan een ideologische geschiedschrijving, zoals die is voortgebracht door

‘Christen-historici’ – ik vind deze
term ietwat pretentieus
neocalvinistische traditie benadrukt de
transformerende opdracht van christenen
in de samenleving. Volgens mij zijn er
drie manieren waarop wij dit verder kunnen uitwerken.
Eerst de intellectuele visie. In de twin-

het marxisme. Het marxisme heeft een
school historici gevormd met een heel
concrete en pragmatische visie op de samenleving. Een religie zoals het christendom is breder en diffuser dan een ideologie en is hiertoe niet in staat gebleken.
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Christen-historici hebben een opdracht om de mensen en historische ontwikkelingen die zij bestuderen eerlijk en met begrip
te benaderen, beseffend dat zij zelf ook zondaars zijn die genade nodig hebben. Beeld Sjaak Verboom
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De geschiedenis:
een reis van
Schaduwland naar
Koninkrijk
Ewald Mackay

Schatten van Egypte
Shirley A. Mullen schreef een sympathiek en boeiend betoog over geschiedbeoefening als gestalte van Gods Koninkrijk. De kern van haar betoog is dat
David Hume een onverwachte spiegel
kan zijn voor christelijke historici waar
zij net als hij geschiedenis zien als veld
van zingeving, blikverruiming en morele
vorming.
Persoonlijk kan ik me wel vinden in de
drie spiegelpunten naar hun inhoud,
maar ik heb zelf geen behoefte om
David Hume als referentie daarvoor te
gebruiken. Humes wereldbeeld sluit elke
notie van voorzienigheid en goddelijk
handelen of wonderen van hogerhand in
de geschiedenis uit, getuige zijn essay Of
Miracles (1748), zodat er voor christelijke zingeving geen plaats meer is binnen
de geschiedbeoefening. Humes History
of England (1763) is weliswaar gematigder verlicht dan Voltaires felle Essai,
maar het is en blijft een verlicht werk
waarin de geschiedenis een mix is van
een eindeloze reeks toevallige gebeurtenissen en een zekere vooruitgang in
termen van liberaliteit en scheiding van
kerk en staat.
Humes werkelijkheidsleer en kenleer
kunnen daarom in fundamentele zin niet
de basis zijn van een christelijk werelden geschiedbeeld; hooguit toevallig
kunnen we hier wat spolia Aegyptorum
(‘schatten van Egypte’) meepikken
onderweg. Ik zoek het dan liever bij de
schatten van de Kerk zelf!
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Christelijk wereld- en geschiedbeeld
Vanuit de schatten van het christelijke
denken der eeuwen zelf wil ik zeer
beknopt een wereld- en geschiedbeeld
verwoorden1.
De traditie van de Kerk gelooft op ontologisch vlak (= het vlak van de werkelijkheid) dat God de wereld schiep in ruimte
en tijd. Ruimte en tijd zijn de mogelijkheidsvoorwaarden van de reis: de geschiedenis is een pelgrimage uit God tot
God. God Zelf is eeuwig, onveranderlijk

tasten maar dat we “ten dele kennen”
(1 Kor. 13). Ons kennen rust niet in
zichzelf maar in God, Die volkomen
weet. Wij moeten ook in ons kennen Hem loven en Hem dienen in de
gestalte van Zijn Koninkrijk, dat nu ten
dele en straks volkomen werkelijkheid
zal worden. Daarom mogen we Hem
ook als historicus kennend en zoekend
beminnen in ons historische werk. Dat
betekent voor mij een voorzichtige middenweg bewandelen tussen God al te
gemakkelijk aanwijzen in de geschiede-

Dr. Ewald Mackay
(1964) studeerde geschiedenis in Leiden
en filosofie in Nijmegen. In Utrecht verdedigde hij zijn proefschrift Geschiedenis bij de bron. Een
onderzoek naar de verhouding van
christelijk geloof en historische werkelijkheid (Sliedrecht, 1997). Mackay
is docent cuma, geschiedenis en
filosofie aan de Driestar Hogeschool
te Gouda. Zie voor zijn publicaties:
ewaldmackay.nl.

noem dat ‘historisch besef’ – kun je pas
goed een brug slaan tussen jouw heden
en het verleden van de ander. Dan kunnen wij die ander in zijn vreemdheid
leren kennen. We kunnen hem in zijn
vreemdheid toch verstaan, omdat hij een
mens is die zichzelf uitdrukt in taal. De
taal is historisch gegroeid, maar zij is
ook boven-historisch verankerd in God.
Daarom kunnen we een ander ook in alle
verschil begrijpen. Als de dichter zingt
'Bergen op Zoom houdt u vroom', dan
zou een naïeve geschiedschrijver denken
dat Bergen-op-Zoomers moeten gaan

bidden in de kerk, maar een historicus
die goed kijkt ontdekt dat vroom ‘dapper’ betekent en slaat hiermee een brug
naar deze Bergen-op-Zoomers uit de tijd
van de Tachtigjarige Oorlog!
Geschiedschrijving: reizend achterom- en vooruitkijken
Vanuit deze drie basale componenten
van het christelijke wereld- en geschiedbeeld mag de historicus de geschiedenis

Wij moeten de
tranen van onze
voorgangers bewaren in onze
geschiedkundige
fles
gaan interpreteren als een reis in termen
van een vreemde, maar ook voldoende
kenbare en adequaat toegankelijke open
handelingsruimte van God en mens.
Hij moet hierbij – gezien de huidige tijd
met haar naturalistische denken en haar
atheïstische methodologie – vechten

tegen de bierkaai en zwemmen tegen de
stroom van de tijd in. Daar is moed voor
nodig en het kan een offer betekenen
van carrière of roem, maar een christen
maalt ook niet echt om die dingen. Het
moet hem immers gaan om Gods lof en
de herinnering aan de mensen die ons
voorgingen. Zoals God onze tranen in
Zijn fles bewaart, zo mogen en moeten
wij de tranen van hen die ons voorgingen
en hun strijd hebben gestreden bewaren
in onze geschiedkundige fles. In het glas
daarvan kunnen we iets van God en iets
van de moed van de verleden mensen
weerspiegeld zien. Die spiegelbeelden
stellen ons de vraag wie we zelf zijn,
als mens, als geschiedenisleraar en als
geschiedschrijver.
Terwijl we de moeizaam reizen door de
schaduwlanden van de tijd en onderwijl
achteromkijken en aantekeningen maken
in ons scheepsjournaal, blikken wij
dikwijls vooruit naar Gods eeuwig Koninkrijk in de verte, achter de tijd. Dat is
God dienen in Zijn Koninkrijk.

Noten
1

Zie hiervoor uitvoerig Ewald Mackay, Geschiedenis bij de Bron, Sliedrecht, 1997.

Augustinus is geen ouderling uit de
Alblasserwaard maar een NoordAfrikaanse bisschop
en noodzakelijk, maar de geschiedenis
is tijdelijk, veranderlijk en contingent
of open. Dat zij open is betekent dat de
mens een zeer grote eigen verantwoordelijkheid en handelingsruimte heeft.
God is echter geen deïst die op een wolk
toekijkt wat mensen doen, maar Hij is
de voorzienige God die binnen de door
Hem geschapen open of contingente
orde van ruimte en tijd Zijn handelen in
ragfijne subtiliteit inweeft in het menselijke handelen.
De traditie van de Kerk gelooft op
epistemisch vlak (= het vlak van ons
kennen) dat wij mensen noch volkomen
kennen noch volkomen in het duister

nis en God helemaal niet noemen in de
geschiedkundige arbeid. Aangezien alle
geschiedschrijving interpretatie van het
verleden is, vanuit de verstaanshorizon
van de historicus , mag ook de christelijke historicus het verleden interpreteren
vanuit zijn denkraam. Dat denkraam is
het christelijke wereldbeeld.
De traditie van de Kerk gelooft op semantisch vlak (= het vlak van onze taal)
dat wij als historici fundamenteel vreemd
zijn aan het verleden. Het verleden is
anders dan wij zijn. Augustinus is geen
gereformeerde ouderling uit de Alblasserwaard, maar een Noord-Afrikaanse
bisschop uit de vierde en vijfde eeuw
na Christus. Dat eenmaal beseffend – ik
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Terwijl we de moeizaam reizen door de schaduwlanden van de tijd en onderwijl achteromkijken en aantekeningen maken in
ons scheepsjournaal, blikken wij dikwijls vooruit naar Gods eeuwig Koninkrijk in de verte, achter de tijd. Dat is God dienen in
Zijn Koninkrijk. Beeld Sjaak Verboom
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HOFPREDIKERS IN DE 19e EEUW

Koning Willem III heeft er al bijna dertig
regeringsjaren opzitten als hij in 1878
twee nieuwe hofpredikers benoemt. Dat
had hij in 1853 ook gedaan, naar aanleiding van de anti-roomse Aprilbeweging
van dat jaar had het hem goed geleken
zijn protestantse profiel op te vijzelen en
twee nieuwe hofpredikers aan te stellen.
Deze dominees dienden aan het hof de
Hervormde Kerk te representeren. Men
moest niet denken dat dit voor de koning
een zaak van weinig gewicht was! Een
soortgelijke urgentie voor hofpredikersbenoemingen is er vijfentwintig jaar
later niet meer. Deze keer speelt er een
persoonlijker kwestie: de koning begint
aan zijn tweede huwelijk.

Twee
nieuwe dominees
voor Willem III
Een hofleven dat zich grotendeels op Het Loo afspeelt, een klein koninklijk
gezin, twee nieuwbenoemde hofpredikers die preken en gesprekken voeren:
het hofpredikerschap in de late negentiende eeuw lijkt eenvoudig. Maar
waar de ene hofprediker een bestendige relatie met het hof onderhoudt, lijkt
de ander uit de gratie te raken. En dat heeft zijn redenen.

Janneke de Jong-Slagman
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Tweede huwelijk
Koningin Sophie, de eerste echtgenote
van koning Willem III, overlijdt in
1877. Daarmee komt een einde aan een
spreekwoordelijk slecht huwelijk. De
koning haast zich om een nieuwe partner te kiezen. Dat gaat met de nodige
problemen gepaard, want aanvankelijk
valt zijn oog op een dame van lager
allooi.1 Gelukkig kan de eer van het
Oranjehuis gered worden: de koning
reist in de zomer van 1878 alsnog naar
Waldeck-Pyrmont en wordt met open
armen ontvangen door het Waldeckse
vorstenpaar met zijn huwbare dochters.
Vooral de vorstin is een “incorrigible
match-maker”.2 Het verhaal is bekend:
de koning kiest uiteindelijk prinses
Emma en de hovelingen die de koning
vergezellen, buigen zich over de hoedanigheden en karaktereigenschappen van
de onbekende prinses. Die worden positief bevonden.3 De koning is opgetogen
en bezield met goede voornemens: hij is
van plan “voortaan als een ordentelijk
mens te leven”.4
Emma is in “een geloovig hofgezin”
opgegroeid. Men spreekt er niet over
de zuiverheid van de leer – ze zijn geen
calvinisten! – maar kan er wel op “positieve wijze over ’s menschen hoogste
belangen spreken…”5 Als in het najaar
de verloving plaatsvindt en de huwelijksdienst door de Waldeckse hofprediker voorbereid wordt, moet de koning
zich rekenschap geven van de stand
van zaken van zijn hofclerus. Daarmee
is het droevig gesteld: er staat nog wel
een Waalse hofprediker op de hoflijst
die jaarlijks 800 gulden kost, maar hij
functioneert niet. Daar komt nog bij dat
de hervormde hofpredikersplaats na het
overlijden van ds. Ruitenschild (1877)
vacant is. De koning schrijft op 11
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oktober vanuit Arolsen een brief aan een
Haagse hervormde dominee. Het is tijd
om het hofpredikerschap te herzien.
Van Koetsveld en Bourlier
De Haagse predikant Cornelis Elisa van
Koetsveld is al 71 jaar bij zijn benoeming en heeft zijn sporen verdiend in
de vaderlandse kerk. Daarin beweegt hij
zich volgens eigen zeggen “in het juiste
midden”.6 Hij is predikant in Westmaas,
Berkel en Rodenrijs en Schoonhoven
geweest, is een bekend letterkundige
en beijvert zich voor diverse sociale en
maatschappelijke zaken. Een benoeming
aan het hof verwacht hij niet meer.
“Nooit kwam mij iets meer onverwacht,
dan op den laten en drukken zaterdag
avond een aangeteekende brief uit
Arolsen, behelzende dat ZM mij gaarne

zou benoemen, als hij maar wist dat ik
’t aannam”, schrijft hij op 30 oktober
1878 aan zijn vriend, de Schoonhovense
uitgever Van Nooten.7 Van Koetsveld is
vastbesloten er veel werk van te maken.

“In 1877 is het
droevig gesteld
met de hofclerus”
Hij constateert dat de Waalse hofprediker P.J.J. Mounier formeel nog in dienst
is. “Mijn fransche collega Mounier, die in
twintig jaren niets deed, loopt misschien
nog van schrik weg”, schrijft hij. Hij is
“te zenuwachtig om iets te doen”.8
De koning geeft Mounier op 28 no-

Willem III heeft nog van een Waalse hofprediker godsdienstonderwijs gehad en
daarom zegt hij vaak tegen Emile Bourlier (foto) en zijn Waalse collegae, die allen
in de Franse taal preken: “Je suis wallon.” Beeld Transparant
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vember 1878 eervol ontslag en Emile
Bourlier wordt diezelfde dag benoemd
als zijn Waalse opvolger.9 Bourlier is
33 jaar oud en bij zijn benoeming nog
maar vijftien maanden predikant van de
Waalse kerk van Den Haag. Daarvoor
heeft hij de gemeenten van Cambrai en
Walincourt-Nord gediend. Bourlier is
bijzonder gehecht aan de Waalse kerk,
waarmee de Oranjes vanouds een sterke
band hebben. In de loop van de negentiende eeuw is de band met die kerk na
een lange “période florissante” losser
geworden.10 Maar de koning laat met de
benoeming van Bourlier zien dat die nog
niet verbroken is. Willem III heeft nog
van een Waalse hofprediker godsdienstonderwijs gehad en daarom zegt hij vaak
tegen Bourlier en zijn Waalse collegae,

die allen in de Franse taal preken: “Je
suis wallon.”11 Tijdgenoten typeren
Bourlier als orthodox.12
Preken in de hofkapel
Van Koetsveld wordt uitgenodigd om
op 19 januari 1879, twaalf dagen na
het huwelijk van koning Willem III en
koningin Emma, in de hofkapel van
Het Loo te preken. Refererend aan de
Unie van Utrecht die de komende week
herdacht zal worden, preekt hij over
het “Ware volksverbond (…) naar Jes.
49:8”.13 Dat jaar preekt hij vier keer op
Het Loo, evenals Bourlier. De jaren door
krijgen de hofpredikers van tijd tot tijd
een uitnodiging, maar zonder regelmaat.
Soms worden ze, als er haast bij is, “per
draad” ontboden14, maar meestal is

het afwachten of en wanneer er een verzoek komt.15 Desondanks blijft het een
bijzonder gegeven dat aan hen gevraagd
wordt voor de prediking naar Het Loo
te komen. Voorheen was dat een grote
uitzondering.
Van begin januari tot kort na Pasen
zijn de koning en koningin in Den Haag.
Daar wonen ze de reguliere kerkdiensten bij. In het voorjaar vertrekken ze
naar Het Loo en in de zomer leggen ze
diverse bezoeken af. Emma voelt zich in
Den Haag niet thuis; ze is niet opgewassen tegen de Haagse elite en weet in de
omgang met hen niet de goede toon te
treffen. Haar relatief eenvoudige en nietstedelijke komaf wreekt zich.16 Daarom
is Het Loo een favoriete residentie. Naast
de kerkgang in Apeldoorn voorzien de
hofpredikers – en later verschillende
gastpredikanten – in de prediking op het
paleis.

gin over spreken. Op eigen initiatief het
hof benaderen is not done.
Voor de rites de passage mag Van
Koetsveld wel optreden. Een Waalse
predikant in de Nieuwe Kerk laten
spreken zou verbazing wekken en de
hofprediker openlijk negeren eveneens.
Van Koetsveld moet in de vijf magere

jaren, nadat hij in 1879 en 1880 al bij
de rouwdiensten van de prinsen Hendrik
en Willem dienstgedaan heeft, ook bij
het overlijden van de prinsen Frederik
(1881) en Alexander (1884) een lijkrede
houden. Bij deze openbare optredens is
er geen sprake van persoonlijk contact
met de koning; de ceremoniemeester

“Gelijk bekend
is, staat Ds. Van
Koetsveld niet
op den bodem
van onze
Gereformeerde
belijdenis”

Kerkelijke perikelen
Wie de data van de door de hofpredikers
gehouden diensten bestudeert, merkt op
dat hofprediker Bourlier regelmatig op
de lijst staat, maar dat Van Koetsveld
gedurende een periode van vijf jaar, van
1881 tot 1886, absent is. Er is duidelijk
sprake van een cesuur. Van Koetsveld
schrijft in 1881 aan zijn zoon dat het
“een staaltje van de orthodoxe factie” is
om hem bij het hof vandaan te houden
en de als orthodoxer bekend staande
Bourlier te prefereren.17 Hij constateert

Hervormde Kerk trouw. Nu herstelt ook
de verhouding met Van Koetsveld: tot
zijn vreugde mag hij in december 1886
weer komen preken.22 Het lijkt erop dat
koning en koningin zich buiten de kerkelijke perikelen hebben willen houden
door gebruik te maken van de diensten
van de Waalse hofprediker. Deze kerk
blijft buiten de verwikkelingen; daardoor
lijkt ook de Waalse hofprediker in tegenstelling tot Van Koetsveld een neutrale
hoveling.
Waar de verhouding met Bourlier
zonder hoogte- en dieptepunten verloopt,
breken nu voor Van Koetsveld de mooiste jaren aan het hof aan. Emma waardeert de hofprediker en consulteert hem
over de opvoeding van Wilhelmina.23 Hij
schrijft een kinderbijbel voor Wilhelmina
en draagt die aan Emma op, evenals een
werk over vrouwen in de Bijbel.24 Maar
Van Koetsveld heeft ook met de koning
een persoonlijke relatie. De koning slikt
zijn vermaningen25 en meer dan eens,
vooral op het eind van zijn leven, vraagt
de koning hem op zijn kamer. 26 Wat daar
besproken wordt, is niet bekend. Van
Koetsveld heeft zijn ambtsgeheim.

“Van der Meulen
slaat de plank mis
als hij de lijkrede
een bede noemt”

Een benoeming aan het hof verwachtte de predikant Cornelis Elisa van Koetsveld niet meer.“Nooit kwam mij iets meer onverwacht, dan op den laten en drukken zaterdag avond een aangeteekende brief uit Arolsen, behelzende dat ZM
mij gaarne zou benoemen, als hij maar wist dat ik ’t aannam.” Beeld Transparant
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dat Bourlier veel vaker aan het hof gevraagd wordt en schrijft somber aan Van
Nooten: “’t Hofpredikerschap is bijna
eene sinecure geworden.”18 De geruchten
die rondzingen bij zijn benoeming lijken
weer boven te komen: hij is een “ongelukkige keuze”; als filantroop wel acceptabel, maar “als belijder aan ’s Konings
hof” ongeschikt.19 In 1878 is namelijk
sprake geweest van een “polemiek van
minder kieschen aard” over de predikanten die in de nabijheid van Emma dienst
zouden doen en die in Waldeck-Pyrmont
dienst hadden gedaan.20 Van Koetsveld
ziet dat dergelijke meningen over hem
opnieuw opgeld doen. Hij lijdt eraan,
maar kan er niet met de koning of konin-
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regelt het hele gebeuren. Van Koetsveld
betreurt de verkoeling in de verhouding
met het hof. Hij is teleurgesteld en voelt
zich aangevallen door de machinaties aan
en om het hof.
Van Koetsvelds biograaf A.J. Onstenk
meent dat de reden gezocht moet worden in de polarisatie in de Hervormde
Kerk.21 Hij spreekt van een vermeende
ontvankelijkheid voor de orthodoxie op
het hof, die pas voorbij is als in 1886 de
Doleantie de kerk scheurt. Separatisme
past niet in een koninklijk straatje, Willem III en Emma blijven de Nederlandse

Als Van Koetsveld drie jaar later overlijdt, koopt regentes Emma voor haar bibliotheek een bronzen borstbeeld van de hofprediker, gemaakt door beeldhouwer
Charles van Wijk. Bij het overlijden van Bourlier in 1911 worden dergelijke memorabilia niet vervaardigd. Beeld Transparant
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Erkenning
Op 4 december 1890 staat de drieentachtigjarige Van Koetsveld bij de
grafkelder voor de baar van Willem III.
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HOFPREDIKERS IN DE 19e EEUW
PERSONALIA
Dr. Janneke de JongSlagman is docent Nederlands aan de pabo
en de lerarenopleiding
van Driestar Hogeschool.
Ze promoveerde in 2012
op een onderzoek naar de negentiende-eeuwse hofpredikers. Van haar
dissertatie verscheen in november
2012 bij uitgeverij Verloren (Hilversum)
een handelseditie, Hofpredikers in de
negentiende eeuw. Een carrière bij de
koning.

In zijn lijkrede noemt hij mooie persoonlijke ervaringen, zoals de instemming van

de koning met zijn preek over bekering
en vergeving. Ook noemt hij de gebreken
van de koning, waarmee zijn naasten
veel te stellen hadden. Vooral spreekt
hij wijze woorden als hij refereert aan
de geschiedenis die koningen oordeelt,
maar dat God het oordeel over de mens
toekomt. Hij besluit zijn rede met een
verwijzing naar de opstanding, waarvoor
Christus borg staat.27
Het is jammer dat in de nieuwe koningsbiografie deze aspecten ontbreken
in de beschrijving van de rouwdienst.28
Mijns inziens slaat Van der Meulen de
plank mis als hij de lijkrede een bede
noemt (nota bene omdat die met ‘amen’
beëindigd wordt) en die betitelt als

religieus neutraal. Van Koetsveld stelt
zijn tekst zorgvuldig samen en gebruikt
woorden als oordeel en opstanding niet
zonder bedoeling. Tijdgenoten hebben
dat begrepen. Misschien komt het grootste compliment wel uit ongedachte hoek:
het gereformeerde kerkblad De Heraut.
Dat wil een “woord van dank en lof (…)
niet onthouden aan den grijzen hofprediker Van Koetsveld, voor de uitnemende
wijze waarop hij zich kweet van zijn
moeilijke taak, om een woord te spreken bij de uitvaart van onzen Koning”.
Uiteraard moet de scribent zich wel eerst
goed positioneren voor hij de loftrompet
blaast: “Gelijk bekend is, staat Ds. Van
Koetsveld niet op den bodem van onze

Gereformeerde belijdenis, en kunnen we
dus als zoodanig niet met hem instemmen.” Maar dan bespreekt hij de rede, de
hij kwalificeert als ernstig en interessant:
“Hij stond er als een gezant des Heeren,
die ook te midden van Koningen en Prinsen voor de eere van zijn God dorst uit te
komen. Hij verzweeg niet, dat ook onzen
Koning het oordeel van zijn God wacht,
en verborg het niet, dat ook deze Koning
zondaar was geweest, met zondige trekken ook in zijn karakter (…). De Koning
der koningen ontving zijn eere en over
den aardschen Koning werd gesproken
met vaderlijke teederheid en met een
hart dat den gestorven Vorst liefhad.”29
Van Koetsveld, eerder behoorlijk gefrus-

treerd door eerder genoemde orthodoxe
factie, zal dit zeker gewaardeerd hebben.
Waardering is er in ieder geval ook van
regentes Emma. Dat blijkt uit diverse
geschenken die ze de hofprediker aanbiedt. Als Van Koetsveld drie jaar later
overlijdt, koopt ze voor haar bibliotheek
een bronzen borstbeeld van de hofprediker, gemaakt door beeldhouwer Charles
van Wijk. Bij het overlijden van Bourlier
in 1911 worden dergelijke memorabilia
niet vervaardigd. De kans is dus klein dat
er ergens nog een buste van de Waalse
hofprediker opduikt. De bronzen Van
Koetsveld, die tussen de boeken heeft
gestaan en weleens een stootje heeft
gekregen, levert bij een veiling uit de

“Willem III zegt vaak tegen Bourlier:
‘Je suis wallon’”

Bij het overlijden van Willem III in 1890
hield Van Koetsveld een lijkrede voor
de baar bij de grafkelder. In zijn lijkrede
noemt hij mooie persoonlijke ervaringen,
zoals de instemming van de koning met
zijn preek over bekering en vergeving.
Ook noemt hij de gebreken van de
koning, waarmee zijn naasten veel te
stellen hadden. Beeld Transparant
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nalatenschap van Juliana in 2011 nog
938 euro op. Het beeld heeft evenals Van
Koetsvelds naam en werk tot op heden
de tijd getrotseerd.

Noten
Over de affaires op dit gebied valt genoeg te
lezen in de nieuwe biografie van koning Willem
III. Zie Dik van der Meulen, Koning Willem III 18171890 (Amsterdam 2013) 525-535.
2
E. van Heuven-van Nes, Emma, Koningin der
Nederlanden: Prinzessin zu Waldeck und
Pyrmont, 1858-1934 (Petersberg 2008)19-20;
Princess Alice, For my Grandchildren: some
Reminiscences of Her Royal Highness Princess
Alice, Countess of Athlone (London 1966) 41-42.
3
Voor een aantal interessante voorbeelden,
zie C. Fasseur, Wilhelmina: de jonge koningin
(Amsterdam 1998) 46-54.
4
Historisch Documentatiecentrum voor het
Nederlands Protestantisme (1800-heden),
archief Van Koetsveld (HDC 503) inv.nr. 48. Van
Koetsveld aan Van Nooten, 30-10-1878.
5
Woorden van L.R. Beijnen, die de prinses de
Nederlandse taal bijbracht. Geciteerd in P.L.
Schram, ‘Bij de gratie Gods’, in: C.A. Tamse
(red.), Koningin Emma. Opstellen over haar
regentschap en voogdij (Baarn 1990) 124-145,
aldaar 129.
6
In mijn dissertatie komt Van Koetsvelds
theologische ligging uitgebreid aan de orde
: Hofpredikers in de negentiende eeuw. Een
carrière bij de koning (Hilversum 2013) 265-266.
7
HDC 503 inv.nr. 48. Van Koetsveld aan Van
Nooten, 30-10-1878.
8
Idem, 25-11-1878 en inv.nr. 66. Van Koetsveld aan
zijn zoon Cornelis, 28-10-1878.
9
Koninklijk Huisarchief E8-II-8. Ontslag Mounier
en benoeming Bourlier bij Koninklijk Besluit van
28-11-1878.
10
M. Jospin, Les Églises Wallonnes des Pays Bas
(Amsterdam 1963) 23.
11
E. Bourlier, La mort. Sermon prononcé dans
l’église Wallonne de La Haye, le 30 novembre
1890 (La Haye 1890) 11-12.
12
Het is niet mogelijk om in dit bestek deze
typering nader in te vullen. In ieder geval had
‘orthodox’ betrekking op de levenspraktijk. Louis
Couperus, catechisant van Bourlier, noemde
hem zo vanwege zijn afkeer van de schouwburg.
Zie F.L. Bastet, Louis Couperus. Een biografie
(Amsterdam 1987) 88-89.
13
HDC 503 inv.nr. 48. Van Koetsveld aan Van
Nooten, 09-02-1879.
14
Idem, 12-11-1879.
15
HDC 503 inv.nr. 66. Van Koetsveld aan zijn zoon,
24-05-1880.
16
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Diependaal, Emma, hoedster van Wilhelmina’s
erfenis ([Voorburg] 2013).
17
HDC 503 inv.nr. 66. Van Koetsveld aan zijn zoon,
17-12-1881.
18
HDC 503 inv.nr. 48. Van Koetsveld aan Van
Nooten, 09-11-1883.
19
Zie ‘Een hofprediker’ op de voorpagina van De
Standaard, 18-10-1878.
20
De Tijd. godsdienstig-staatkundig dagblad,
19-10-1878.
21
A.J. Onstenk, ‘Ik behoor bij mezelf.’ Cornelis Elisa
van Koetsveld 1807-1893 (Assen 1973) 130-131.
22
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RECENSIES

God van gewone mensen

Bevlogen theologen

Emiel Hakkenes, God van de gewone mensen, hoe het geloof
uit een familie verdween, Amsterdam 2013, uitg. Thomas Rap;
ISBN 978-94-0040-157-0; 315 blz.

Paul E. Werkman en Rolf E. van der Woude (red.), Bevlogen
theologen. Geëngageerde predikanten in de negentiende en
twintigste eeuw, Hilversum 2012, uitg. Verloren (Passage Reeks
40); ISBN 978-90-8704-291-2; 494 blz.

Ardjan Logmans
Journalist Emiel Hakkenes
begint met zijn boek God
van gewone de mensen
misschien wel een nieuw
genre in de geschiedliteratuur, naast wetenschappelijk werk, autobiografie en
literaire verhalen. Zijn boek is
een gepopulariseerde mix
van deze drie elementen
geworden.
Hakkenes, chef religie en filosofie bij Trouw, liet in oktober
het boek verschijnen over
zijn familiewortels. De gereformeerd opgevoede Hakkenes vraagt zich af, zoals
de ondertitel vermeldt, “hoe
het geloof uit een familie
verdween”. Zelf heeft hij het
geloof vaarwel gezegd.
Wie het boek leest, krijgt
veel respect voor de wijze
waarop Hakkenes te werk
is gegaan. Hij interviewde
vanzelfsprekend zijn ouders
en andere familieleden,
maar zocht ook in archieven, bezocht kerken, las
boeken over het verleden
en probeerde zo de feiten te
rangschikken tot een helder
verhaal.
Het boek van Hakkenes
toont aan hoe lastig
genealogisch onderzoek
kan zijn. “Gewone mensen”
laten weinig sporen na in
de geschiedenis. Met wat
archiefgegevens, foto’s en
wat interviews blijft het voor
Hakkenes vaak gissen wat
het voorgeslacht werkelijk
heeft bezield. Dat wordt extra moeilijk omdat Hakkenes
zijn familierelaas laat beginnen in de achttiende eeuw
– in die tijd is Hakkenes is geheel en al aangewezen op
schamele archiefgegevens.
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Misschien zorgt het gebrek
aan gegevens er voor dat
zoveel gemeenplaatsen
over het gereformeerd
protestantisme worden
gedebiteerd om het verhaal
te vullen. Sterk is de beschrijving dat het twintigsteeeuwse geslacht Hakkenes
van mening is dat de familie
sinds de grondlegging van
de wereld gereformeerd is.
In de achttiende eeuw blijkt
de familie Hakkenes echter
nog rooms-katholiek te zijn.
De lezer komt echter ook
de platgetreden paadjes
tegen: ruzies in de kerk zijn
vaak ruzies tussen personen
en gaan zelden over God.
Hervormden en gereformeerden konden elkaar niet
luchten of zien. Een kerkoverstap heeft uitsluitend de
sociologische reden om het
huwelijk met een hervormd
meisje mogelijk te maken.
En de sobere zondagsinvulling wordt beschreven als
een dwangbuis.
Wat is voor een historicus
de waarde van God van de
gewone mensen? Historischwetenschappelijke literatuur
mag wetenschappelijk
worden beoordeeld. En een
dagboek of autobiografie is
te lezen als een authentieke
kijk op de geschiedenis.
Verder hoeft literatuur over
historische onderwerpen
niet gelezen te worden met
de bril van de historicus.
Belangrijk twijfelpunt is dat
Hakkenes in zijn creatieve
constructie van het verleden gemakkelijk omspringt
met feiten en historische
verbanden. Hij legt personen uit het verleden dingen
in de mond en knoopt
gebeurtenissen uit het ver-

Niels van Driel

leden soms op eigen wijze
aan elkaar. Of moet ik het
boek toch als literaire verbeelding van het verleden
opvatten?
Hoe verdween het geloof
uit de familie Hakkenes? De
schrijver haalt veel redenen
aan waarom bij hem de
ketting van het geloof brak.
De kern is dat het geloof
hem niet meer paste zoals
een kind een jas ontgroeit.
De jas is nog prima in orde,
maar waardeloos geworden. Oftewel: “De generatie die is gevormd na de
jaren zestig zou minder op
het collectief gericht zijn.
Wij kenmerken ons, zeggen sociologen, door een
behoefte aan expressie en
reflectie. Dat laatste lukt in
de kerk best, merkte ik toen
ik er was. Maar het eerste
een stuk minder.” Zo vond
Hakkenes in de kerk geen
antwoorden op zijn vragen
– waarbij hij zich afvraagt of
hij ze ooit serieus kon stellen
aan de kerk. “Misschien
ontbreekt bij mij de ‘God
spot’? Het zou in elk geval
verklaren waarom ik op de
eerste vraag van de geloofsbelijdenis zou antwoorden
met: ‘Ik denk van niet.’”
Daarmee blijft het boek
dicht bij Hakkenes zelf, de
journalist die op zoek is
naar een goed verhaal. Bij
de religiekritische Hakkenes,
die God of Bijbel niet meer
nodig heeft en zijn religieuze
bezinning ergens anders
haalt dan in de kerk. Die
vindt hij onder andere in
de geschiedenis van zijn
voorgeslacht. “Met zulke
verhalen heb je geen Oude
of Nieuwe Testament meer
nodig.”

Bevlogen theologen is de
derde en laatste bundel
biografische schetsen in
het kader van het project
‘Geschiedenis van de
christelijk-sociale beweging’.
Eerder verschenen bundels
over persoonlijkheden die
hun sporen verdienden in
bedrijfsleven, vakorganisaties
en politiek (2006 en 2009).
Deze afsluitende bundel gaat
over vijftien geëngageerde
theologen: P. Hofstede de
Groot, O.G. Heldring, H.W .
Witteveen, L. Lindeboom, F.
Domela Nieuwenhuis, J.C. Sikkel, J.R. Slotemaker de Bruïne,
A. van der Heide, J.W. Kruyt, W.
Banning, C. Veenhof, K. Strijd,
A.E. Ruys, J.A. Koster en A.B.
Harrewijn. Het is een kloek
boek, fraai geïllustreerd en
stevig gebonden.
De schetsen zijn kwalitatief
goed. Een keur aan auteurs
heeft een representatief figuur
geportretteerd. Soms wekken
de gekozen formuleringen
de indruk dat de auteurs zelf
behoorlijk bevlogen zijn van
'hun' theoloog. Zo vereenzelvigt G.R. Zondergeld zich met
het pacifisme van Krijn Strijd
als hij schrijft: 'Hij besefte,
dat in deze tijd van oorlogsdreiging een predikant zou
moeten getuigen van het
absolute vredesgebod van
Jezus Christus' (342). Een zekere afstand valt soms ook te
proeven. De zin 'Lindebooms
retoriek over het ene ware
geloof en de ene ware kerk
klonk min of meer sektarisch'
(15) bevat twee niet nader
gemotiveerde waardeoordelen. Er zouden daarvan meer
voorbeelden te noemen zijn.
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Over het algemeen zijn de
schetsen echter objectief en
inhoudrijk.
Helaas laten de redacteuren
in het vage wat nu precies
bevlogen theologen zijn.
Zij stellen de vraag, maar
stranden met hun definitie
in het bevlogen-zijn van hun
vijftiental (25). Méér dan dat
zij gemiddeld 60 jaar oud geworden zijn is van belang wat
het criterium is geweest om
het theologengehalte van de
gekozen figuren te bepalen.
Dit criterium blijft ongenoemd.
Bepalend lijkt de afronding
van een theologiestudie te
zijn geweest; een andere
gemeenschappelijke noemer
zie ik in ieder geval niet. Dit is
onbevredigend. Domela Nieuwenhuis' carrière ging in een
al te vroeg stadium buiten
alle kerk en Godsgeloof om,
wil men hem echt beschouwen als een theoloog. De
theologische studie van Koos
Koster bepaalde slechts de
start van deze bevlogen
maatschappelijk werker en
journalist.
De redactie had beter in alle
gevallen kunnen kiezen voor
theologen die als zodanig actief bleven of zich in ieder geval blijvend door hun geloof
lieten inspireren. Dan was er
ook ruimte geweest voor een
representatiever beeld. De
filantropische, neocorporatistische en socialistische stromingen zijn rijkelijk vertegenwoordigd in Bevlogen theologen.
Een manco in dit boek is het
ontbreken van vertegenwoordigers van de sociaal-liberale
stroming, hoewel de redactie
wel blijk geeft te weten van
haar bestaan. Zij noemt zelf

in de marge de figuur van
de theoloog-politicus W. de
Meijier, actief in de Tweede
Kamer en in de hoofdbesturen van Volksonderwijs en de
Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen. Anders dan de
redactie poneert waren hij
en zijn geestverwanten beslist
niet voornamelijk lokaal
actief, maar net zo goed landelijk. En wat te denken van
ambtgenoten van De Meijier
die eveneens de status van
emerituspredikant hadden,
zoals P.H. Roessingh? Wat van
figuren als J. Bruinwold Riedel,
P.H. Hugenholtz jr. en J. van
Loenen Martinet? Het is niet
zo dat zij weinig bekendheid
genoten, de redactie heeft
zich te weinig moeite getroost
de protestanten binnen deze
stroming te leren kennen en
in deze bundel bekender te
maken. De versmalde blik op
het protestantisme van de
vorige bundels is in Bevlogen theologen niet breder
geworden, terwijl juist het
theoloog-zijn gemakkelijk
grip had kunnen geven op
maatschappelijk actieve
protestanten.
De redacteuren relativeren
hun keus in zoverre zij ook
andere representanten hadden kunnen kiezen. Vanuit dit
gezichtspunt is het moeilijk te
begrijpen waarom zij op basis
van déze vijftien theologen
toch grote patronen willen
demonstreren. Kun je op
basis van enkele handen vol
zelfgeselecteerde theologen
complete tijdvakken afbakenen en karakteriseren?
Of omgekeerd maatschappelijk actieve theologen in
zo'n keurslijf stoppen? Het is
zelfs de redactie te machtig

geworden. Van twee van de
drie theologen uit de periode
1945-1965 heet het dat zij feitelijk thuishoorden in het vooroorlogse Nederland (464),
maar waarom dan voor hen
gekozen? De periode 19652000 heet die van 'Vrede en
internationale solidariteit',
maar vertegenwoordiger Harrewijn hield zich primair bezig
met armoedebestrijding en
sociaal onrecht in Nederland.
Op dat terrein bleef ook de
orthodoxie in deze tijd diaconaal actief, maar die stroming
blijft, mede door de beperking tot dít overkoepelende
thema, buiten beeld. Zou prof.
Joh. Verkuyl hier trouwens niet
beter hebben gepast dan
Koster?
Bijna potsierlijk in de slotbeschouwing is de 'orthodoxiescore' of 'tentatieve
orthodoxieranglijst', waarin de
besproken theologen zonder
nadere motivatie een cijfer
krijgen, dat vervolgens in
een heuse grafiek is gevisualiseerd. Zo komt de redactie
op een trendlijn met slechts
één vrijzinnige theoloog in de
negentiende en slechts één
orthodoxe in de twintigste
eeuw. Een serieuze behandeling van de sociaal-liberale
stroming zou dit veel te grove
beeld voor de negentiende
eeuw sterk hebben genuanceerd, evenals figuren als
Buskes en Verkuyl dat, zij het
in mindere mate, voor de
twintigste zouden hebben
gedaan. De redacteuren
hebben een mooie bundel
opgeleverd. Het is jammer
dat zij er meer mee willen
bewijzen dan zij op basis van
hun selectie werkelijk hebben
aangetoond.
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Ellendige levens

Gerard Raven

Rick Honings & Olf Praamstra (red.), Ellendige levens, Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw, Hilversum 2013, uitg.
Verloren; ISBN 978 90 8704 374 2; 286 blz.

Het is inmiddels een stokoud
beeld: de negentiende eeuw
in Nederland is een eeuw
van burgerlijkheid, doordrenkt
met de dichterlijke bombast
van Tollens en Ten Kate. Die
gedachte is te danken aan
de Tachtigers. Literatuur uit de
eerste drie kwartalen van de
negentiende eeuw werd door
deze literaire beweging veroordeeld als kruimelwerk. Nieuwe
generaties literatuurcritici
nuanceerden dat nauwelijks.
In 1977 verscheen het documentatieblad De Negentiende Eeuw en dat jaartal is
volgens het boek Ellendige
levens een kantelpunt in het
denken over dat tijdperk. Peter

Aangelicht
Feest!
Ieder jaar is het Kerstmis, Pasen en
Sinterklaas. Maar wie weet wát we dan
vieren? Waarom valt Valentijnsdag op

eeuw was de tijd van de
romantiek. Zwaar is de romantiek in het boek niet aangezet.
Dat kan ook niet, want zo sterk
aanwezig was deze stroming
in Nederland niet. Maar met
ellende kregen de schrijvers
en dichters wel te maken.
Ze verloren soms hun vrouw
in het kraambed en vaak
ging een aantal kinderen
de ouders voor naar het
graf. Seksuele losbandigheid
blijkt bepaald geen kenmerk
van de periode na de jaren
zestig van de twintigste eeuw
alléén. Geldzorgen waren
verder bijna ieders lot. Wie
het zich ten slotte onmogelijk
had gemaakt door een grillig
karakter, een extravagante
levensstijl of prikkelend schrijfwerk, kon uitwijken naar het
buitenland.

14 februari? Waarom hebben we vrij met
Pinksteren? Waar komen al die verschillende feesten vandaan en wat is hun betekenis? Feestweetwatjeviert.nl geeft antwoord op alle vragen over christelijke en
andere religieuze feesten in Nederland.
Bezoek niet alleen de website, maar ontdek nog meer over feest op de nieuwe
vaste tentoonstellingen Feest! Weet wat
je viert in Museum Catharijneconvent in
Utrecht en Feest! In de stad in het Bijbels
Museum in Amsterdam. Tot aan de grote
vakantie krijgen klassen bij een bezoek
aan Utrecht de entree en museumles
cadeau. Vanaf najaar 2013 gaat ook
museum Ons’ Lieve Heer op Solder in
Amsterdam deelnemen.
Het nieuwe Rijksmuseum
Na even gewacht te hebben tot de eerste drukte voorbij was ben ik gaan kijken
met een aantal museumcollega’s. Na
tien jaar verbouwing en talloze miljoenen
mag je van ons belangrijkste museum
wel wat verwachten. Historici kunnen
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En dat is allemaal terug te
lezen in de negentiendeeeuwse literatuur. Hoewel de
ellende een enkele keer wat
zwaar is aangezet, is Ellendige levens het bewijs dat in
schrijversland van truttigheid
en gezapigheid geen sprake
is.
Een voorbeeld: Elias Borger
bracht twee echtgenotes
en twee kinderen naar het
graf, voor hij zelf op 36-jarige
leeftijd stierf. Het lijden bracht
Borger tot dichten, zoals bij
het verlies van zijn eerste
vrouw: ”Zóó droomden zij en
ik – daar prangt de barensnood – / Zij roept den hemel
aan om bijstand en genade
– / 'k Ben vader van een zoon
– zij, offer van den dood. /
Betreurt ge uw moeder, kind!
uw vader mist zijn gade.”

t/m 10 augustus
Thuis in de Bijbel. Oude meesters, grote verhalen. Tentoonstelling naar aanleiding van
het tweede eeuwfeest van
het Nederlands Bijbelgenootschap. De Bijbelse verhalen



Ardjan Logmans

van Zonneveld uit Leiden, Marita Mathijsen uit Amsterdam
en anderen zorgden voor een
herwaardering. Van Zonneveld startte in 1983 in De Gids
een reeks biografietjes van
negentiende-eeuwers maar
stopte er later mee. Dit boek,
een afscheidsbundel voor
Van Zonneveld, wil dat werk
afmaken.
Met de levensbeschrijving van
27 literatoren geeft het boek
een goed overzicht van de
negentiende eeuw. Natuurlijk
ontmoet de lezer oude bekenden als Bilderdijk, Van Lennep,
Potgieter en Kloos. Maar het
boek stelt ook onbekendere
personen voor zoals Charles
Etienne Boniface en Paul
Daum.
De titel Ellendige levens zegt
genoeg. De negentiende

De tentoonstellingen zijn gesorteerd op einddatum.
MK = met museumkaart
gratis.
Vraag eens een rondleiding
of schoolprogramma aan!

tevreden zijn: eindelijk zijn de zalen
chronologisch geordend en dat is heel
geslaagd. Kosten nog moeite zijn gespaard bij de presentatie. De combinatie
van kunst en historische voorwerpen
is vaak creatief opgelost: bijvoorbeeld
een portretschilderij met erboven een
zwaard. Bij voorwerpen als de kist waarin
Hugo de Groot ontsnapte schroomt men
niet uit te leggen dat het helemaal niet
zeker is dat dit echt dé kist was. Ook zijn
verwaarloosde collecties weer uit de
kast gehaald, zoals de Marinemodellenkamer met verrassende wondertjes
van techniek uit begin negentiende
eeuw. Wat mij persoonlijk stoort is de
overdosis publiek; je loopt ook geheid
tegen andere mensen aan. Neem dus
een flink incasseringsvermogen mee.
Het museum had zelf niet verwacht dat
de belangstelling zo groot zou zijn, maar
evengoed zijn veel zalen gewoon te klein
opgezet. Dat klemt het meest in de zaal
overzee; onze topstukken van VOC, WIC
en Nova Zembla verdienen beter.

maart 2014 TRANSPARANT

Apostel Paulus ca. 1540, Jan
van Scorel (1495-1562) paneel, 48 x 35 cm. Beeld Museum Catharijneconvent

COLUMN

hebben de kunst en cultuur
diep doordrongen. De Nederlandse en Vlaamse kunstenaars van de zestiende en
zeventiende eeuw gebruikten hun eigen herkenbare
omgeving. Maar ook vinden
we ze op gebruiksvoorwerpen
en zelfs in portretten. Museum
Catharijneconvent, Lange
Nieuwstraat 38, Utrecht, (030)
231 7296, www.catharijneconvent.nl, di-vr 10-17, za-zofeestd. 11-17, MK.
vanaf 29 maart
Museumpark Orientalis, HeiligLandstichting bij Nijmegen,
(024) 382 31 10, www.museumparkorientalis.nl, dagelijks
10-17.
permanent
Het verhaal van Brabant.
Sinds januari is ook de
laatste en grootste vaste zaal
geopend, met de hoogte- en
dieptepunten in het dagelijks
leven van de bevolking vanaf
1400. Het Noordbrabants
Museum, Verwersstraat 41, ’sHertogenbosch, (073) 687 78
77, www.hetnoordbrabantsmuseum.nl, di-vr 10-17, za-zo
12-17

AANKONDIGINGEN EN RECENT VERSCHENEN
November:
G.H. van de Graaf, Charlois in
de pruikentijd, Mijnsheerenland: Holland Productions, 215
blz., ISBN 978 90 8115 300 3,
€ 12,95
Januari:
M. Veldhuizen, De ongetemde
tong. Opvattingen over zondige, onvertogen en misdadige woorden in het Middelnederlands (1300-1550),
Hilversum: Verloren, ingenaaid,
224 blz., ISBN 978 90 8704 410
7, € 25,I. Nieuwenhuis, Onder het
mom van satire. Laster, spot
en ironie in Nederland,
1780-1800, Hilversum: Verloren,

TRANSPARANT maart 2014

ingenaaid, 282 blz., ISBN 978
90 8704 403 9, € 29,B. Schoenmaker, 200 jaar
Koninklijke Landmacht,
Amsterdam: Boom, gebonden,
296 blz., ISBN 978 90 8953 127
8, € 29,90
Februari:
J. Hooiveld, Operatie Jedburgh, Amsterdam: Boom,
paperback, 300 blz., ISBN 978
90 8953 256 5, € 19,90
A. van de Sande, Prins Frederik der Nederlanden (17971881). Gentleman naast
de troon, Nijmegen: Vantilt,
gebonden, 384 blz., ISBN 978
94 6004 122 8, € 24,95

onderwijs

‘Neemt hier exempel
aen’
André van der Elst
Toen ik, inmiddels al weer vele jaren geleden, bezig was
met mijn doctoraalscriptie, las ik de Fasciculus Temporum
van de drukker Jan Veldener. In deze ‘Gebundelde tijden’
uit het einde van de vijftiende eeuw treft de lezer een
wereldgeschiedenis. Hoewel deze kroniek niet veel meer
is dan een opsomming van feiten is één zinnetje mij
bijgebleven: “Neemt hier exempel aen.” Het gedrag van
vorsten en anderen wordt de lezer tot voorbeeld gesteld,
om het kwade te laten en het goede na te volgen.
Typisch middeleeuws, ben je geneigd te zeggen – en dus
achterhaald.
Onlangs behandelde ik met een klas de kruistochten. Naar
aanleiding van het ‘Dieu le veult’ wees ik hen op het gevaar God voor het karretje van menselijk militair geweld te
spannen. Ik trok een parallel met een Duitse poster uit de
Eerste Wereldoorlog waarop Christus te zien is die de troepen vanaf het kruis Zijn zegen meegeeft. Mijn boodschap
aan de leerlingen was in feite geen andere dan die van
de kroniekschrijver eeuwen geleden: “Neemt hier exempel
aen.” Geschiedenisonderwijs als exemplarisch onderwijs.
Geeft dat het vak niet de nodige meerwaarde?
Natuurlijk weet ik dat in het huidige culturele en wijsgerige
klimaat voor een dergelijke visie weinig tot geen steun te
verwachten valt. Die gaat immers uit van noties als die van
een onveranderlijke menselijke natuur en vergelijkbaarheid van historische personen en situaties die in temporeel
opzicht ver uit elkaar liggen. Onze cultuur, die door historisme en postmodernisme is getekend, kan daar slecht mee
uit de voeten. Bovendien wordt een dergelijke benadering
al snel afgedaan als moralistisch.
Desondanks lijken mij hier kansen te liggen. Als geen ander weet de christelijke historicus immers van de eenheid
van de geschiedenis en de constanten in de menselijke
natuur. Een Psalm als Psalm 105 is zelf exemplarisch voor
de wijze waarop in de joods-christelijke traditie met de
geschiedenis is omgegaan. Bovendien heeft een exemplarische benadering oude papieren. De traditie van de
geschiedenis als leermeesteres van het leven voert terug
naar een klassieke auteur als Cicero en is via het humanisme de moderniteit ingedragen. Exemplarisch onderwijs
steunt op de sterke schouders van het voorgeslacht. En,
ten slotte, biedt de toegenomen populariteit van de deugdethiek met haar accent op het exemplarische gedrag
van voorbeeldige mensen niet een prachtig aanknopingspunt?
Jan Veldener met zijn wereldkroniek was zo gek eigenlijk
nog niet. “Neemt hier exempel aen!”
Dr. André van der Elst is filosoof en historicus. Hij is werkzaam als docent geschiedenis en onderwijsontwikkelaar
aan de Pieter Zandt scholengemeenschap te Kampen.
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Unieke reizen
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naar historische plekken
12-daagse busexcursiereis Tsjechië en Polen
maandag 30 juni t/m vrijdag 11 juli
reisleider Cees van den Bovenkamp

Een zeer unieke reis! Een reis met aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. Maar ook met bezoeken aan steden als Praag, Dresden,
Zakopane en Krakau. Indrukwekkende en stil makende programmaonderdelen, alsook ontspannen en buitengewoon boeiende excursies. Dat alles onder leiding van een geschiedeniskenner, Cees van den Bovenkamp. Meerdere malen heeft hij deze steden, kampen en
bezienswaardigheden bezocht met groepen. Wilt u een bijzondere reis meemaken, boek dan voor dit onvergetelijke programma.

12-daagse kerkhistorische busexcursiereis Schotland
maandag 18 augustus t/m vrijdag 29 augustus
reisleider Wim Kolijn

In deze 12-daagse reis wordt vooral aandacht geschonken aan de opkomst en voortgang van de
Reformatie in Schotland, maar ook aan het bittere lijden van de Schotse Kerk. Naast een rijke
kerkhistorie kent Schotland ook veel landschappelijk schoon, imposante kastelen en prachtige
steden. Deze reis is zodanig opgezet dat naast de aandacht voor (kerk)historie ook het schitterende en gevarieerde Schotse landschaps- en stedenschoon bewonderd kan worden.
Aandachtspunten
De opzet van deze reis is om de bijzondere kerkhistorie van Schotland voor ons tot leven te brengen. Er zijn afgewogen keuzes gemaakt, waardoor de verschillende perioden uit de Schotse kerkgeschiedenis aandacht krijgen. Dat zijn de kerstening van Schotland, de
opkomst en voortgang van de Reformatie, de strijd over de inrichting van de eredienst en de kerkregering, het lijden van de Covenanters, de ‘Glorieuze Revolutie’ en de ontwikkelingen daarna.

inspiratiereizen

Dietrich Bonhoeffer
BUSTOUR
BUCHENWALD TWEEDE WERELDOORLOG

ERFURT
HUIS
TEGEL HOLOCAUSTmONUmENT BONHOEFFER
TOPOGRAFIE DES TERRORS
RIJKSDAG
GRUNEWALD
CHEKPOINT CHARLIE

BERLIJN
WANNSEE

HAUS DER WANNSEEKONFERENz
GEDENKSTÄTTE DER DEUTSCHE WIEDERSTAND

WILmERSDORF

REFLECTIE STETTIN
THE GARDEN OF SILENCE FINKENWALDE

FRIEDRICHSBRUNN

Voor meer informatie en aanmelden:
Historizon
www.historizon.nl
info@historizon.nl
088 6360200
Postbus 283
2160 AG Lisse

Jongeren inspiratiereis

Bonhoeffer reis

Netwerk TijdVoorActie organiseert een jongerenreis over
Bonhoeffer. Laat je verrassen door het verleden, raken in
het heden en inspireren voor de toekomst.

Een reis langs de plekken die herinneren aan Bonhoeffer
onder leiding van de hoogleraren: Prof. Dr. B. Kamphuis
(TUK) en Prof Dr. G.C. den Hertog (TUA)

10.07.14 - 16.07.14

05.06.14 - 11.06.14

