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Nederlands oorlogsschip gevonden in
de Cariben

Jubileum
Terwijl ik dit schrijf, zit ik in mijn woonkamer te midden van grote stapels
Transparanten; alle exemplaren die zijn verschenen sinds 1990, een indrukwekkende en rijkgeschakeerde van precies 99 nummers. Het honderdste
exemplaar van Transparant houdt u nu in handen.
In het najaar van 1989 richtten George Harinck, Roelof Bisschop, Roel
Kuiper, Flip Quist en Hillie van de Streek de Vereniging van Christen-Historici
op, en vormden meteen de redactie van het blad Transparant. Het jaar
daarop namen Hans Krabbendam, Ton van der Schans en Flip Quist de
redactietaak op zich.
Het was het begin van een rijke oogst aan inzichten waaraan christenhistorici zich konden scherpen. Er werd gereflecteerd op de eigen identiteit, op methoden, maar ook op de gemeenschap. Heel bewust werd
immers gekozen voor de betiteling christen-historici, en niet voor christelijke
geschiedschrijving: ons geloof en onze belangstelling bindt ons, maar we
vormen geen school. Zo heb ik zelf de VCH ook altijd ervaren, als een gemeenschap van medechristenen.
Transparant stond, zo luidde het eerste redactioneel, voor “helderheid en
duidelijkheid”, en richtte zich op de “historische bezinning op onze eigen
nationaal-gereformeerde identiteit”. Verrassend genoeg ging dat eerste
nummer vooral over Dolle Mina’s en andere feministen, het eindexamenonderwerp van dat jaar, maar aangevuld met artikelen over “de vrouw in
deze tijd in Bijbels licht” die die eigen identiteit konden weerspiegelen. Het
eerste jaarcongres van september 1990 ging - meer eigen wellicht aan
de VCH - over Groen van Prinsterer, tevens het thema van het laatste nummer van die eerste jaargang. Niet alleen was er in die tijd veel aandacht
voor de ‘klassieke’ onderwerpen (Groen van Prinsterer, Abraham Kuyper,
de reformatorische zuil), ook het onderwijs nam een belangrijke plaats in.
Zo verscheen er in 1991 een themanummer verzorgd door de onderwijswerkgroep van de VCH over geschiedenis en methodes, en verschenen er
recensies van doctoraalscripties van studenten. Gedurende een decennium stuurde Hans Krabbendam het blad recht door zee.
In 2001 nam Ton van der Schans het roer over. Transparant had toen
al een gedaanteverwisseling ondergaan, met kleurige voorkanten en
meer illustraties. Inhoudelijk veranderde er niets, zo verzekerde de nieuwe
hoofdredacteur in het eerste nummer van 2002. “Een nieuwe jaargang,
een nieuwe kleur”, maar dat geldt niet voor de inhoud. Toch lijkt in het
eerste decennium van de eenentwintigste-eeuw de verbreding gezocht
te zijn. Thema’s als genocide in Armenië, de Vietnamoorlog, islam op de
Molukken, milities in Florence en de Industriële Revolutie: dit waren niet de
klassieke VCH-thema’s. En toch pasten ze prima binnen de doelstelling van
de VCH. Wel dreef het blad verder weg van onderwijsland en laveerde het
meer in academische wateren.
In 2010 veranderde het blad opnieuw; het werd full colour uitgegeven, er
verschenen meer verschillende rubrieken en de verbinding met de website werd expliciet gezocht. Ondertussen veranderde de samenstelling van
de redactie ook drastisch en trad een nieuwe generatie historici aan.
Inmiddels zijn we 25 jaar verder en is de VCH vitaal en Transparant kleurrijker geworden, maar dat alles was niet mogelijk geweest zonder diegenen
die dit allemaal in gang hebben gezet. In dit nummer laten we hen graag
aan het woord. En het jubileum vieren we graag in het aankomende jaar.
Hierover kunt u binnenkort meer informatie vinden op onze website.
We hopen van harte dat u komt om het jubileum van de vereniging en
ons blad mee te vieren.
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David Onnekink

Afbeelding omslag: De Leidse professor in de godgeleerdheid
Johannes Henricus Scholten (1811-1885), door J.H. Neuman, 1885.
Beeld Universiteit Leiden
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NIEUWS

Gedragscode voor historici
in de maak

Musea lanceren digitale
catalogus Delfts Blauw

Hoe oefent een historicus zijn vak goed uit? Daarover
bestaan nogal wat vragen. Moet een historicus goed
kunnen doceren, of moet hij vooral een vlotte pen hebben?
Of is een historicus vooral een onderzoeker, iemand die
wekenlang in het archief zit om de onderste steen boven
te krijgen? En wat te doen met digitale bronnen, die
makkelijker te veranderen zijn dan papieren archiefstukken?
Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap hield
hierover eind november een congres. In 2017 moet er
een officiële beroeps- of gedragscode beschikbaar zijn
voor Nederlandse historici. Hoewel sommige van hen zo'n
code ervaren als betuttelend, bestaan er internationaal
wel codes voor historici. Voor een verzameling, zie
concernedhistorians.org/content/ethichist.html.

Delfts Blauw wordt beschouwd als een Nederlands
exportproduct bij uitstek. Van de blauwe schilderingen op
aardewerk leest men de Hollandse ondernemersgeest
en creativiteit af. Aan deze groeiende (inter)nationale
populariteit komen Museum Arnhem, Gemeentemuseum
Den Haag, Paleis Het Loo, Museum Prinsenhof Delft en
Rijksmuseum nu tegemoet. Half november is de website
Delftsaardewerk.nl gelanceerd, met daarop een groot
deel van de Nederlandse collectie Delfts aardewerk. Een
Engelstalige versie is te vinden op Dutchdelftware.com.
Met de start wordt bovendien eenmalig een nieuwe vondst
van topstukken Delfts aardewerk aan het publiek getoond.
De sites moeten professionals en liefhebbers van Delfts
aardewerk met elkaar verbinden.

Beeld Kroum Batchvarov

Beeld KNHG

Nederlands oorlogsschip
gevonden

Gaskamers gevonden in
vernietigingskamp Sobibor

Op de zeebodem voor de kust van het ZuidAmerikaanse Trinidad en Tobago is een Nederlands
oorlogsschip uit de zeventiende eeuw gevonden. Het
‘Huis van Kreuningen’ zonk op 3 maart 1677 in een
slag tegen de Fransen om het behoud van het eiland
voor de kust van Venezuela. Amerikaanse onderzoekers
kwamen het wrak op het spoor en ontdekten dat het
nog in relatief goede staat verkeert. Er is weinig bekend
over zeventiende-eeuwse oorlogsschepen. Mogelijk kan
onderzoek naar Huis de Kreuningen daar verandering
in brengen. Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed is het schip nog steeds Nederlands eigendom
en zal voor verder onderzoek overleg met Nederland
moeten plaatsvinden.

Poolse en Israëlische onderzoekers hebben na
acht jaar onderzoek de exacte locatie gevonden
van de gaskamers van Sobibor, een van de
vernietigingskampen van de nazi’s in Polen. De
onderzoekers noemen de vondst belangrijk
voor het onderzoek naar de Holocaust. Na een
gevangenenopstand in oktober 1943 sloten de Duitsers
het kamp en sloopten ze de gebouwen, om de sporen
van hun misdaad uit te wissen. Daarna groeide er een
bos overheen. De gaskamers waren vanaf april 1942
tot oktober 1943 in gebruik. De nazi’s hebben er zeker
170.000 en mogelijk 250.000 Joden uit alle delen van
Europa in vermoord. Onder hen waren zeker 34.000
Nederlanders.

Benoemingen
Aza Goudriaan is met ingang van 1 september
benoemd tot leider van de sectie Kerkgeschiedenis
van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij volgt Mirjam
van Veen op. Goudriaan is kerkhistoricus en specialist
in de patristiek en haar receptie en in de geschiedenis
van de protestantse scholastiek. Carla Rita Palmerino
is met ingang van 1 september 2014 benoemd tot
hoogleraar Geschiedenis van de moderne filosofie
aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Lex Heerma
van Voss, directeur van het Huygens ING, is per 1
juli 2014 benoemd tot hoogleraar Geschiedenis
van de sociale zekerheid aan de Universiteit
Utrecht. Carola Hein is benoemd tot hoogleraar
Architectuurgeschiedenis en Stedenbouw aan de
Technische Universiteit Delft.
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Beeld Gemeentemuseum Den Haag

Beeld Stichting Sobibor

Biograaf Willem III wint Libris
Geschiedenis Prijs
Dik van der Meulen, biograaf van koning Willem
III, heeft in het najaar de Libris Geschiedenis
Prijs 2014 gewonnen. Aan de jaarlijkse prijs, een
initiatief van onder andere de Volkskrant en het
Rijksmuseum, is een bedrag van 20.000 euro
verbonden. De jury prijst Van der Meulen om zijn
“aanstekelijke, ironische schrijfstijl”. “Het leven van
zijn hoofdpersoon leest bijna als een roman. De
duistere kanten van Willem III komen uitvoerig
aan bod, maar de auteur verliest de keerzijde
nergens uit het oog. Zo blijft deze koning een
mens en is dit fascinerende boek in zekere zin een
rehabilitatie van de man die bekend stond als
‘koning Gorilla’.”

Beeld VU Amsterdam
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Beeld AchterhoekNieuws.nl
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JUBILEUMINTERVIEW

Ruimte veroveren
op de marxisten
De Vereniging van Christen-Historici bestaat 25 jaar. Waarom vonden de oprichters het destijds nodig om een aparte vereniging te starten? Is de VCH een verzuilde club? Hoog tijd voor een interview met de oprichters. We ontmoeten Hillie
van de Streek, Roelof Bisschop en Roel Kuiper in de Faculty Club van het Academiegebouw in Utrecht, de stad waar het begon. George Harinck en Flip Quist, de
andere oprichters, zijn vanavond verhinderd. Al snel komen de verhalen los en
vullen oude nummers van Transparant de tafel.
Naomi Bikker en Christiaan Veldman

We lezen dat de Vereniging van
Christen-Historici zich wilde ‘bezinnen’. Wat is dat?
Kuiper: “Kijk, een filosofische vraag om
mee te beginnen.”
Bisschop: “Als jonge historici stoorde het
ons dat de geschiedschrijving volledig
seculier was. Het oog voor de religieuze
kant van de geschiedenis ontbrak. Zo
verscheen er bijvoorbeeld een onderwijshandboek over de Nederlandse
geschiedenis met veel aandacht voor de
negentiende eeuw, maar De Afscheiding
[1834, red.] kwam er niet in voor. Dat
was de aanleiding waarom jij [tegen
Kuiper, red.] het initiatief genomen hebt.
We wilden de handen uit de mouwen
steken en laten zien dat het anders kon.

Roelof Bisschop (l) en Roel Kuiper (r).
Beeld Arend-Jan Westerhuis
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We wilden dat de godsdienstige dimensie
ook binnen de algemene geschiedschrijving in beeld bleef.”
Van de Streek: “Ik had ook persoonlijk bezinning nodig voor een concreet
probleem. In mijn promotieonderzoek
over vrouwengeschiedenis weigerde ik te
kiezen voor de marxistische of de deconstructivistische invalshoek. Vooral het

“Het stoorde ons
dat de geschiedschrijving volledig
seculier was.”
marxisme was toen nog erg dominant.
Mijn vraag was: wat zijn de alternatieven? Ik heb daar veel discussies over
gehad en lang mee geworsteld.”
Kuiper: “George Harinck en ik kwamen
elkaar op de Vrije Universiteit tegen.
George zat bij dr. George Puchinger op

de kamer, bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme …”
Van de Streek: “ … waar ik onderzoek
kwam doen.”
Kuiper: “Roelof en ik kenden elkaar als
collega’s van de lerarenopleiding geschiedenis aan de Evangelische Hogeschool.
En Flip Quist was student aan de EH.”
Bisschop: “Maar terug naar het bezinnen.
We wilden ook voor het geschiedenisonderwijs bezinning verzorgen. De titel
van ons tijdschrift verwijst daar ook
naar: Transparant. Dat wil zeggen: het
transparant maken van de verschillende
dimensies in de geschiedenis, laten zien
dat er meer is dan ‘de feiten’. Transparanten waren ook vellen die je bij het
geschiedenisonderwijs op de overheadprojector legde, dat was toen het meest
geavanceerde hulpmiddel.”
Kuiper: “Je hoort wel: hij heeft de naam
bedacht.”
Bisschop: “Ik zie me nog zitten bij ons
thuis.”



Van de Streek, Bisschop en Kuiper zijn
ontspannen: de vakantie staat voor de
deur en de avond is nog jong. Voor hen
liggen krantenartikelen uit 1989: het jaar
dat de VCH werd opgericht (september)
en het jaar dat De Muur viel (november).
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JUBILEUMINTERVIEW

“Was de oprichting van de VCH
een vorm van herzuiling? Absoluut
niet.”
contacten. Ieder had zijn eigen netwerk
en dat boorde je aan. Ik stond bijvoorbeeld met één been in het reformatorisch
onderwijs. Het koppelen van netwerken
heeft niets met herzuiling te maken, of
met het innemen van massieve posities.
We creëerden een platform om met
elkaar in gesprek te raken over wat wij
belangrijk vonden.”
Kuiper: “Het leuke van de VCH was
juist dat het de reformatorische, gerefor-
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meerd-vrijgemaakte en algemeen protestants-christelijke groepen verbond.”
Van de Streek: “Dat was nieuw. Daarvoor zat iedereen in zijn eigen kerkgenootschap en je kwam elkaar niet zo gek
vaak tegen.”
Kuiper: “In de eerste jaren merkte je
ook dat dit iets belangrijks was voor de
leden.”
Bisschop: “Als je terugkijkt dan is dit
een van de vernieuwende elementen
geweest.”
Geen herzuiling? We lezen: “De
VCH (..) stelt zich open voor de
nationaal-gereformeerde traditie
in het geestesleven van ons volk.”
Kuiper: “Kijk …”
Bisschop: “Dit is een tekst van Roel, dat
kan niet anders.”
Het gaat hier om een duidelijke
ideologie en een afgebakende
groep in de maatschappij.
Van de Streek: “Was dit de grondslag
volgens de statuten?”
Kuiper: “Volgens mij wel ja. Ik heb het
ook teruggelezen.” Lachend: “Dit zijn
wel wat gezwollen woorden. Of ik het
vandaag ook zo zou zeggen? In deze formulering zit het zoeken van ons als jonge
generatie, het zoeken naar een eigen traditie om in te staan. Groen van Prinsterer
kwam vaak terug in onze gesprekken. We
zochten naar richting. De richting van
Groen was christelijk-nationaal. Eigenlijk
moet je dit citaat zo verstaan: we wilden
gewoon gehoord worden als christelijke
historici in Nederland. Verder bleven
we dicht bij de definitie van Huizinga:
‘Geschiedenis is de geestelijke vorm,
waarin een cultuur zich rekenschap geeft
van haar verleden’. Wij zeiden: we geven
rekenschap van ons verleden vanuit onze
eigen overtuiging en traditie.”
Van der Streek: “De nationaal-gereformeerde traditie, dat was inderdaad de
traditie waarin we wilden staan. We
kenden ons een traditie toe die we vrij
breed interpreteerden. Nu zouden we dat
heel anders doen.”
Kuiper: “Roelof, hoe zou jij dat doen?
Zou jij het nog zo zeggen?”
Bisschop: “Nou, zó denk ik niet. Kijk,
wat we hiermee wilden aangeven: we
hebben een duidelijke identiteit. We zijn
beschikbaar voor iedereen, maar met
behoud van eigen identiteit. We willen
dienstbaar zijn aan de tradities waaruit
we voortkomen. Zo zou ik het vandaag
verwoorden. Dat lijkt mij de intentie van
deze zinsnede die hier zo plechtig is ge-

formuleerd. Roel heeft daar ongetwijfeld
een poosje over nagedacht: hoe zeg ik dit
zo mooi mogelijk?”
Kuiper: “Ik weet niet of ik het zo heb
verwoord?”
Van der Streek: “Ja, dit is jouw tekst.”
Kuiper: “Maar weet je: ik noemde net dr.
Puchinger. Hij heeft ons enorm gestimuleerd, en hij dacht ook sterk vanuit een
nationaal-gereformeerd perspectief. Ik
was 27 toen dit allemaal begon, George
was iets ouder, jij zit er tussenin. Allemaal heel jong. George zat iedere dag op
de VU met Puchinger op één kamer. Dat
die man nog schreef was een wonder,
want hij praatte de hele dag.”
Van der Streek: “En nacht. Hij was heel
aanstekelijk. Hij liet ons zien dat er in
de mainstream geschiedschrijving heel
weinig aandacht was voor de protestantse geschiedenis. We zagen een taak
weggelegd om onze eigen geschiedenis te
ontdekken en die met anderen te delen.
Dat was onze missie.”
We lezen ook: “Kennis van de
eigen geschiedenis kan bijdragen
aan bewustwording en een dam
opwerpen tegen de geest van de
tijd.” Welke geest?
Van de Streek: “De tijdgeest van
dominante theorieën in de geschiedwetenschap, zowel de liberale als de
marxistische. De marxistische was toen
nog volop aanwezig. Na de val van de
Muur kantelde dat heel snel. Ik herinner me dat ik les gaf op de Universiteit
Utrecht, geschiedfilosofie, en dat we in
1992 hebben besloten het hoofdstuk
over marxisme over te slaan. Ik vond dat
een verademing. Daar hadden we voor
gevochten. En toen kwam het deconstructivisme.”
Bisschop: “Dat schoot ook niet op.”
Kuiper: “Het geschiedenisonderwijs was
heel ideologisch. Ik herinner me een
handboek over de middeleeuwen dat op
marxistische leest geschoeid was. Geschiedenis van het gewone volk, heette
het.”
Van de Streek: “Er speelde bij ons als
jonge generatie frustratie mee. Ik deed
eens onderzoek naar de Volkshuisvesting
in de negentiende eeuw in een wijk in
Utrecht. Ik moest toen samenwerken met
een stel ideologisch georiënteerde marxisten of anarchisten, maoïsten misschien
ook. We bekeken wat er tijdens de Industriële Revolutie gebeurde in die wijk.
‘Hoe zou Trotski dit geïnterpreteerd hebben?’, zeiden zij dan de hele tijd. Daar
werd ik zo moe van. Ik heb me opgesteld
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Was er tegenstand?
Kuiper: “Ja!”
Bisschop: “Onder andere in de Barneveldse Courant. Men deed heel denigrerend over dit ‘kippeninitiatief’.”
Van de Streek: “Wat waren de argumenten?”
Bisschop: “Achterhaald en niet meer van
deze tijd, kneuterig en dorps.”
Kuiper: “Verzuild, hè?”
Bisschop: “Ik vermoed dat de krant zich
nogal progressief vond ten opzichte van
de omgeving waarin ze zich bevond.”
Kuiper: “Waar we wel een beetje mee
zaten: er wás al een vereniging voor
christelijke historici. Mijn vriend hier
ter rechterzijde is daar tegenwoordig
voorzitter van.”
Bisschop: “Al heel wat jaren. We bestaan
binnenkort honderd jaar.”
Kuiper: “Die vereniging is ooit voortgekomen uit kringen van de VU. Je moet
gepromoveerd zijn om lid te worden.”
Bisschop: “En je moet verzocht worden.”
Van de Streek: “Bestaat dat nog?!”
Kuiper: “Wij vonden hen te weinig
actief.”
Bisschop: “Een beetje te elitair ook.”
Kuiper: “Binnen die groep op de VU waren wel een aantal mensen die denigrerend deden. Ze spraken over herzuiling
enzo.”
Van de Streek: “Klopt. Herzuiling, dat
was wel een punt. We waren dat net
ontgroeid, naar ons idee.”
Bisschop: “Als je nu terugkijkt, hadden
ze dan gelijk? Is de oprichting van de
VCH een vorm van herzuiling geweest?
Absoluut niet. Zonder dat we het ons
bewust waren, was ons initiatief heel
modern. Het stoelde op netwerken, op
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“‘Wat zou Trotski
zeggen?’, zeiden
ze dan. Daar werd
ik zo moe van.”
religieuze aspect in; het had een enorme
aantrekkingskracht. Studenten van onze
generatie gingen ook naar Latijns-Amerika om de wereld te verbeteren. Ik was
zelf ook op weg, naar Colombia, om daar
iets met boeren te gaan doen, maar ik
had gelukkig of helaas geen geld genoeg
om een vliegticket te betalen. Later
hoorde ik van mensen die wel geweest
waren dat ze beschoten waren door de
guerrilla’s. Dat heb ik dus gemist. Maar
zo activistisch waren wij. Misschien
hadden we dat activisme bij de oprichting van de VCH ook wel! We hadden
wel een drive. Ik weet niet hoe jullie dat
ervaren hebben?”
Bisschop: “Ja, inderdaad, we werkten
vanuit de reactie: zo willen we het niet.”
Kuiper: “Kijk, als je geschiedfilosofie van
Herman Paul hebt gehad, gefeliciteerd!
Dat soort onderwijs kregen wij niet. Het
was vulgair materialisme … Luther als
psychopaat …Vadercomplexen en dat
soort dingen. Dierbare zaken werden ingepakt in een gesloten begrippenkader.”
We zijn 25 jaar verder; de protestantse geschiedenis is grotendeels
beschreven, de maatschappelijke
carrières zijn gemaakt. Zie hier
aanwezig: directeur, professor,
Eerste Kamer, Tweede Kamer. U
bent de eerste generatie, wij zijn
de derde generatie. Hoe moet het
verder met de VCH?
Bisschop: “De vraag is of wij als oudere
generatie dat nu voor jullie moeten
benoemen.”
Van de Streek: “Wij zijn ook nog lid
natuurlijk.”
Bisschop: “Ja, maar elke generatie heeft
zijn eigen worsteling. Hoe positioneer je

je? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen
dat je een heldere boodschap formuleert,
waarin je laat zien dat de geestelijke
dimensie historisch van groot belang is
voor het welzijn van een samenleving. En
dat je dan het debat aangaat met historici
die alleen maar op het materiële aspect
in de geschiedenis letten.”
Van de Streek: “Breng in dat je mensvisie
ertoe doet als historicus. Iedereen heeft
een mensvisie. Vraag door bij anderen:
wat is je perspectief, hoe zie je de mens?
Dan komt er wel wat boven. Dat beïnvloedt de manier waarop je geschiedenis
schrijft.”
Bisschop: “Je hebt wel je gedachten als
oudere generatie, maar als je die op voorhand op tafel legt sta je soms mensen in
de weg. Iedereen moet zelf de worsteling
doormaken: hoe geef ik handen en voeten aan mijn geloof? De grootste ellende
in sommige politieke partijen is dat er
nog van die mastodonten rondlopen die
op de meest ongelegen momenten onhandige dingen roepen. Maar goed, wij zijn
hier nu natuurlijk wel bij elkaar geroepen
om iets te zeggen …”
Kuiper: “De vereniging bestaat 25 jaar
en dat is fantastisch. De vereniging is
door verschillende fases gegaan. 10 jaar
geleden hadden we een bijeenkomst over
de vraag: gaan we nog door, of niet?
Toen wij begonnen, nog even zo’n mastodont verhaal, hadden wij het vaak over
onze overtuiging. We probeerden onze
overtuiging onder woorden te brengen in
het schrijven van geschiedenis. Dat zou
je nu ook moeten doen. Wat vind je als
christen belangrijk, en wat betekent dat
voor je geschiedbeoefening? Onderzoek
dat en heb het erover. Wat mij betreft
mag dat aspect ook wel meer uitkomen
in Transparant. Het tijdschrift is prachtig, maar is ook academischer geworden.
Denk ook aan leraren op het voortgezet
onderwijs, die op een andere manier met
hun vak bezig zijn. Op welke manier
speelt het geloof een rol in hun werk?”
Beatrice de Graaf, voorzitter van
2004 tot 2013, zag drie groepen
binnen de VCH: zij die zoeken naar
Gods hand in de geschiedenis, zij
die de ‘eigen’ protestantse geschiedenis onderzoeken, en zij die
onderzoek doen naar de waarde
van kerk en religie in de samenleving. Ze rekende zichzelf tot de derde groep. Ook de huidige voorzitter, Arjan Nobel, rekent zich tot die
groep. George Harinck, voorzitter
van 1998 tot 2004, had al afscheid

genomen van ‘het theoretiseren’.
Was dit niet de doodssteek van uw
oorspronkelijke idealen?
Kuiper: “Nee. Al in de eerste jaren was er
discussie binnen het bestuur. Sommigen
wilden een eigen theoretische benadering
van de geschiedenis ontwikkelen. Maar
ook was er de school Puchinger/Harinck.
Zij hadden een hekel aan theorie. Puchinger schreef: we hebben de sociologen
en filosofen aangehoord, heel interessant,
maar nu: eruit. Wij zijn historici en we
doen het op onze eigen manier. In zijn
voorzitterschap was George een representant van deze benadering. Ik vond dat
prima, ik was voorzitter-af, ik ging niet
over mijn graf heen regeren. De vereniging is de vereniging.”
Van de Streek: “Er is altijd ruimte geweest voor verschillende benaderingen.”
Bisschop: “En dat was ook vruchtbaar.
Nog even een mooie anekdote over Puchinger: ik herinner me een studiebijeenkomst met doorwrochte inleidingen.
Tijdens de bespreking stond Puchinger
op, in zijn donkere driedelige kostuum,
en hij zei: ‘Ik heb het aangehoord, en nu
vraag ik me af: wat baat het mij, zo ik dit
alles geloof?’ Dat was typerend.”
Van de Streek: “Voor mij was die houding te pragmatisch, ik hield wel van het
theoretiseren.”
Bisschop: “Christenhistorici die onderzoek doen naar de waarde van kerk en
religie in de samenleving staan niet haaks
op onze ambitie in het begin. In alle ge-

biologie, natuurkunde. Er zitten waarden
achter die de mens drijven. Onze ambitie
was om dit voor geschiedenis bloot te
leggen. Als je geschiedenisonderwijs
weghaalt, dan beperk je het onderwijs
tot een aantal kennisthema’s. Welke blijvende bagage geef je kinderen dan mee?
De beste wapening tegen populisme en
oppervlakkigheid is geschiedenisonderwijs, absoluut.”
Professor Arie Van Deursen noemde de jonge historici van de VCH
‘postmodern’.
Bisschop: “Ik denk dat hij dit gezegd
heeft naar aanleiding van de bundel Het
gereformeerd verleden, onder redactie
van George Harinck, Herman Paul en
Bart Wallet. Daarin werden verschillende
invalshoeken gekozen.”
Kuiper: “Het grote verband hè, dat was
altijd zijn punt.”
Spreken christelijke historici zich
in de Angelsaksische wereld meer
uit dan in Nederland?
Kuiper: “Ik denk dat de Angelsaksische
wereld sowieso meer uitgesproken

Vanuit de theologie?
Kuiper: “Vanuit je geloof. Historici staan
vaak te cynisch tegenover hun eigen
tijd en hebben weinig boodschap aan
culturele of politieke debatten. Ik vind
dat ze te vaak ontbreken, terwijl zij juist
over een groot denkraam beschikken. Zij
zouden de problemen in perspectief kunnen plaatsen. Christenhistorici zouden
hun perspectief kunnen inbrengen. Die
verbinding moet je wel zelf maken. Op
de universiteit leer je dat niet.”
Bisschop: “In de politiek heeft een

beroep op de geschiedenis nauwelijks
kracht. De bereidheid om van het verleden wat profijt te trekken is er eigenlijk
niet.”
Kuiper: “Kun je dat nog kantelen?”
Bisschop: “De vraag is of dat je ambitie
moet zijn. Misschien kun je je beter
beperken tot het werken vanuit je eigen
visie, en van daaruit zichtbaar maken
dat er zin is, dat jouw visie zingevend
werkt.”
Bisschop schreef in 1989: “Eerlijkheid is absolute vereiste voor de
christelijke geschiedbeoefening.”
Kuiper: “De ethiek van ons vak is heel
christelijk. Recht doen aan mensen. Je
zorgvuldig verantwoorden.”
Bisschop: “De lijn van Fruin is in dat
opzicht heel inspirerend; de lijn van het
historisme. Elke periode op zijn eigen
merites beoordelen. De VCH mag zich
ook met de tijd meebewegen; in overeenstemming zijn met de veranderende context. De kunst voor de jongere generatie
is om dat zelf vorm te geven.”
Kuiper: “Jede Epoche ist Unmittelbar zu
Gott.”


advertentie

De leermeester Roman over John Knox

“Historici staan
vaak te cynisch
tegenover hun
eigen tijd.”
vallen gaat het erom dat je de geestelijke
dimensie van de werkelijkheid duidelijk
een plek geeft in je geschiedbeoefening.
Je bent daarmee niet naar binnen gericht.
Je laat juist de doorwerkende kracht van
christelijke ideeën in de samenleving
zien. Daarmee heb je enorme power en
zeggingskracht. De samenleving gaat aan
platheid ten onder als je het cultuurhistorisch bekijkt. Ik heb er in de Tweede
Kamer bijna dagelijks mee te maken
in het onderwijsbeleid. De nadruk ligt
daar op resultaat en opbrengst, maar de
achterliggende waarden, de vorming, het
ontwikkelen van een moreel kompas, dat
blijft achterwege. Dat probleem speelt
bij ieder schoolvak, ook in de economie,

is, ook in andere wetenschappelijke
gebieden zijn christenen uitgesprokener.
Dat wilden wij ook wel, al was dat ook
een discussiepunt. Historici in Nederland ontwikkelen zich soms tot sceptici.
Aan debunken hadden we een hekel.
Maar dat vraagt dan wel om een eigen
houding. Als je niet mee wilt doen aan
de opleiding tot scepticus, dan moet je
kritisch zijn over de methode die zegt
dat je alleen maar historicus wordt via
de empirie. Visie en inzicht komen soms
van buiten het vak en die moet je bewust
inbrengen.”

Douglas Bond
1547. John Knox, ‘de donderende Schot’, leeft in een turbulente tijd. Het corrupte, Rooms-katholieke Schotland is
vol avontuur en gevaar. Knox wordt vogelvrij verklaard,
vlucht met een groep gelijkgezinden naar een kasteel, wordt
overmeesterd door de Franse tegenstanders en zit maandenlang als roeislaaf op een Frans galeischip. Toch blijft hij
vasthouden aan de onvervalste Bijbelse waarheid, zelfs als de
Schotse koningin Mary er alles aan doet om hem te doden.
Het levensverhaal van John Knox wordt verteld vanuit het
perspectief van zijn jonge leerling, George Douglas, die zijn
geliefde leermeester probeert te beschermen.
Ontdek het fascinerende verhaal van een bescheiden man,
die door de genade en kracht van het evangelie een van de
meest invloedrijke figuren in de Schotse kerkgeschiedenis
geworden is.



als typiste en ik dacht: forget it. Bij de
eindbespreking was ik niet aanwezig: ik
zat met vriendinnen op Terschelling. We
kregen een 7 en ik vond het best. Later
ben ik me met andere dingen gaan bezig
houden: Latijns-Amerika, ontwikkelingssamenwerking en bevrijdingstheologie.”
Bisschop: “En toen belandde je van de
regen in de drup?”
Van de Streek: “Nee, nee, dáár kon ik
me helemaal in vinden. Daar zat ook het

Bestel nu op www.debanier.nl/leermeester of ga naar de boekhandel
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C. Blenk studeerde
geschiedenis en theologie in Utrecht. Hij was
leraar geschiedenis en
werd predikant in de
Randstad. Hij schreef
met name Kerk- en
Wereldgeschiedenis van de twintigste eeuw (2e druk 2000). Hij is geen
Barthiaan en bekritiseerde Berkhof. Hij
begeleidde niet alleen Luther-, Calvijnen Paulusreizen maar ook reizen naar
Armenië en Noord-Afrika.

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’ de relatie
tussen hun vak en hun geloof.
In dit nummer: C. Blenk en Gertram Schaeffer.

Geschiedenis en
theologie
C. Blenk

Voor de EO hoorde ik een interview met
dr. Arjan Nobel. Desgevraagd zag hij
geen hand van God in de geschiedenis,
zelfs niet bij onze bevrijding; maar hij
benadrukte wél de rol van religie. Ook
bij de VCH-herdenking in Gouda van
‘1813’ wees prof. dr. F. A. van Lieburg
‘duiden’ af. Wordt geloof dan ook bij ons
Privatsache? vroeg ik. Of ik terug wilde
naar Abraham van der Velde. Nee. Ik
viel modernere theologen bij tegen het
‘euvel der vereenzelviging’.

strooid’ in relatie met de verwoesting van
de Spaanse Armada van 1588. Overheden zetten dit op een munt. Een gegeven
dus dat uitleg vraagt. Andere duidingen
vinden wij ook relevant, bijvoorbeeld
van de Opstand als Bataafs. Dat zegt er
iets karakteristieks van! Men zocht historische legitimatie. En die munt? Was dat
nationalisme? De zin staat op Engelse én
Nederlandse munten. Was het ‘gewoon’
zestiende-eeuws voorzienigheidsgeloof?
Maar bij de Armada was de vrijheid

Blinde vlekken
Ook ik ben van mening dat geschiedwetenschap sec geen geloofsuitspraken kan
doen. ‘Methodisch atheïsme’ moet, maar
intussen hebben ook liberale en andere
historici hun overtuiging. Over de ‘rol
van religie’ zijn wij het eens. Hoeveel
blinde vlekken! In Kerk- en wereldgeschiedenis van de twintigste eeuw (2000)
traceerde ik (meer dan de rol) de wisselwerking. Maar ook in het meesterlijke
boek over 1914, Slaapwandelaars, van
Chr. Clark, blijft religie afwezig. Waarom? Historici raadplegen toch hulpwetenschappen (bijvoorbeeld de sociologie
van de Renaissance), waarom dan geen
kerkhistorici? Sinds de Wende noemt
Besier dat Kirchliche Zeitgeschichte.

Maar mag duiden
dan nooit meer?

Duidingen toetsen
Bij die ‘rol van de religie’ horen mijns
inziens ook toenmalige duidingen, zoals
het bekende ‘Gods adem heeft ze ver-
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van godsdienst in het geding voor heel
noordwest-Europa. De reformatie van
Gods kerk was in het geding.
Andere duidingen waren inderdaad te
nationaal of te incidenteel. Daarom brak
Berkouwer ermee in zijn voorzienigheidsleer (maar niet in de eschatologie).
Sterker: misduiding misleidt, bijvoorbeeld Got mit uns. Bij de herdenking van
1914 in 2014 schrokken zelfs Vrienden
van Kohlbrugge van de oorlogspreken
waarin God werd betrokken bij het
uitbreken van de oorlog. Barth schreef
aan een Duitse leermeester: waarom
laat u bij deze puur wereldlijke zondige
noodzaak God er niet buiten?
Maar mag duiden dan nooit meer?
Barth deed het zelf in de Hitlertijd. In
1938 noemde hij antisemitisme ‘anti-

christelijk’. Hij vond de Tweede Wereldoorlog ook ‘duide-lijker’. En toen
de Verenigde Staten de oorlog ingingen
schreef hij: God wil de ondergang van de
wereld niet.
De bevrijding van 1945 beleefden wij
allen als Gods hand. Zelfs Miskotte zei
in Amsterdam met Psalm 92: Want zie!
Uw vijanden zullen vergaan. Nee, niet
om wat onze vijanden ons aandeden;
maar om de deportatie van joden. Het
bevrijdingsraam in de Delftse Oude Kerk
zegt: “Dit bevestigde ons geloof.” Zo
dacht toen ieder. Sterker nog: de leiders
van de invasie zelf, Eisenhouwer en
Montgomery, zeiden: “Dit is van de Heer
geschied.” Waarom staat dat niet in de
handboeken? En geloven zelfs geredden dat niet meer? Mag geen historicus
zeggen dat hij die overtuiging nog steeds
deelt?
Geschiedenis als theologisch
thema
Nu de theologen. Na de oorlog besprak
de hervormde Proeve Fundamenten en
Perspectieven (1949) ook de Geschiedenis zelf als theologisch thema, zoals
Schepping en Voleinding. Want de Bijbel
is er vol van! Geschiedenis ging ‘wereldgebeuren’ betekenen. Daarin zag men
met Mattheüs 24 tekenen, positieve en
negatieve. Artikel 14. Een doorbraak!
In de Koude Oorlog werkte Berkhof
dat uit in Christus de zin der geschiedenis (1959). Dat boek heeft mij ‘gered’

december 2014 TRANSPARANT

toen ik als geschiedenisstudenten (1958)
om zo veel chaos en ellende wanhoopte
aan elke zin. Het boek werd zelfs besproken in het Tijdschrift voor Geschiedenis!
De VU nam toen net afstand van Groen;
las men Berkhof wel? Die sprak niet
meer van ‘Gods hand’, maar van het exodus-motief en “planetarische herhaling
van kruis en opstanding”. Christus werd
weer gekruisigd in ‘anti’-christelijke afval
en in de islam. In de oorlog schreven
nieuw-testamentici als E. Stauffer over
de Gesetz der Umlenking en O. Cullmann over Christus und die Zeit: D-day
is nog geen Victory-day. Deze eyeopeners
kunnen als criteria voor duiden dienen.
Vooral dat Gesetz der Umlenkung: God
keert het kwade ten beste. Bij de Armada en zelfs bij de Shoah: Israël! Maar
Berkhofs opvolger liet de geschiedenis

weer vallen. Er zou na kruis en opstanding niet echt meer iets gebeurd zijn.
Willem Ouweneel pionierde weer met
een geschiedtheologie, maar miste de
inzichten van Berkhof. Gelukkig noemen
Van der Brink en Van der Kooi in hun
Christelijke Dogmatiek geschiedenis (als
theologisch begrip) passim, al thematiseren ze dat niet. Godsdienstwetenschap
moet ook contextueler zijn dan theologie. Historici en theologen zien elkaar
toch weleens bij de koffie?
Gevoel van urgentie
Deze vragen zijn spannend genoeg. Jongeren vragen: moeten wij achter Israël
staan? Met die muur? Of over de islam:
hoort geweld bij die religie zelf? Of
over Europa: is de EU na twee moord-

Historici en theologen zien elkaar
toch weleens bij
de koffie?
dadige oorlogen een Godswonder of
een nieuwe toren van Babel? En: hoort
Turkije erbij? Moet dat niet eerst de
Armeense genocide erkennen? Was dat
oorlog of christen-vervolging? Waarom
overleefde de oude kerk daar drie golven

Logo van het vredesgebed in de Nikolaikirche
te Leipzig, 1982-heden.
Beeld Gesellschaft für Zeitgeschichte

islam en verdween de kerk van Augustinus al bij de eerste golf? Waarom dan
die van Athanasius niet? Herhaling van
kruis en opstanding? Het blijft tasten en
soms moet je een duiding ook kunnen
terugnemen.
Geijkte dingen
Hoe lezen christenhistorici Bijbelse
duidingen, bijvoorbeeld dat Cyrus joden
vrijliet? Ook als Privatsache? Dan zou ik
ontrouw worden aan het geslacht Uwer
kinderen. Jezus vroeg: waarom duidt gij
deze tijd niet? Ja, wij profeteren dele,
maar is dat niets? Zo greep Augustinus
bij de val van Rome naar Psalm 87:
Gods stad. Van hem komt onze voorzienigheidsleer. Bij het Turkse beleg
van Wenen – Islamdreiging voor heel
Europa! – zong Luther Psalm 46. Dat
weerklonk ook in de Amerikaanse senaat
na 9/11. De beste duiding is de christelijke jaartelling en die gebruiken alle
historici, zelfs om de tijd vóór Christus
te ordenen.
Zelf maakte ik als kind de bevrijding
in 1945 mee. In 1989 maakte ik de
bevrijding van Oost-Europa mee, bij bezoeken aan de kerk in de DDR. Betrokkenen beleefden dat als gebedsverhoring.
Toen en nu. Hier en daar. Voor mij zijn
dat flitsen van een vuurtoren. Midden in
het duister geven ze even licht. Zoals die
twee of drie momenten in je eigen leven.

Micha 4: ‘Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden
tot ploegijzers’
Beeld Gesellschaft für Zeitgeschichte
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De kindermoord te
Bethlehem
Gertram Schaeffer

Regelmatig wordt beweerd dat de
kindermoord te Bethlehem niet plaatsgevonden heeft. Herodes was een wreed
heerser, maar geen kindermoordenaar.
Op welke argumenten is deze boude
bewering gebaseerd? Een heet hangijzer
onder christenhistorici is de omgang met
Bijbelse bronnen in de geschiedschrijving. Welke waarde moet een historicus
hechten aan Mattheüs’ vertelling over
Romeins optreden in Bethlehem?
Met veel ophef werd in Historisch
Nieuwsblad van december 2012 op omslag evenals in de redactionele inleiding
het artikel De zaak Herodes van Afke
van der Toolen aangekondigd. Eindelijk
zou aangetoond worden dat de kindermoord te Bethlehem niet gebeurd is.
Hoewel de vorm van het artikel – een
denkbeeldige rechtszaak waarin getuigen
à charge en à decharge tegen Herodes
worden behandeld – origineel is, de
inhoud is dit niet. Van der Toolen heeft
geen nieuwe argumenten aangevoerd,
maar al bekende herhaald. Velen vóór
haar hebben namelijk hetzelfde beweerd.
In de meeste Mattheüs-commentaren
wordt ingegaan op twijfels aan het verhaal. Toch kan Van der Toolens artikel
wel als uitgangspunt dienen om aan de
vooravond van een nieuwe kerst weer
eens nader stil te staan bij de historiciteit
van Herodes’ optreden in Bethlehem.
Dat Herodes opdracht zou hebben
gegeven tot de kindermoord is niet
onaannemelijk. Hij zag zich in Jezus geconfronteerd met een bedreigende troonpretendent en de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus vertelt dat Herodes
een zeer wreed man was. Hij had zijn
eigen kinderen laten vermoorden, dus
waarom zou hij teruggedeinsd zijn voor
een bloedbad in Bethlehem? “De zaak
tegen Herodes lijkt sterk,” schrijft Van
der Toolen, “maar een eerlijk tribunaal
geeft ook ruimte aan de verdediging.”
Hoe bloeddorstig Herodes ook was, zij
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geeft ook voorbeelden van enkele van
zijn goede regeringsdaden. Terreur stond
volgens haar haaks op Herodes’ charmeoffensief onder de Joden. “Zou iemand
die zo veel moeite deed om als koning
van de Joden geaccepteerd te worden
het later zo onhandig willen verspelen?”
vraagt Van der Toolen.
In een rechtszaak gaat het echter niet
om mogelijkheden, maar om feitelijke
gebeurtenissen waarover een oordeel
uitgesproken moet worden. Wat zijn de
feiten? Volgens Van der Toolen en velen
met haar zijn die er niet, want alleen
Mattheüs vermeldt de kindermoord te
Bethlehem. Josephus en andere geschiedschrijvers uit zijn tijd zwijgen erover. “In
het licht van de omvang van de vermeende moordpartij is dat hoogst merkwaardig,” aldus Van der Toolen. Het verhaal
is door Mattheüs verzonnen, meent zij.
Het ging deze evangelist erom overal
oudtestamentische profetieën in vervulling te zien gaan, in dit geval Jeremia
31:15. Van der Toolen concludeert: “Het
verhaal van de kindermoord is niet meer
dan een vrij doorzichtige poging om elementen uit Jezus’ leven te verbinden met
profetieën uit het Oude Testament, met
het doel om er religieuze geloofwaardigheid aan te geven. Mattheüs was niet
bezig met de beoefening van feitelijke
geschiedschrijving; hem ging het erom zo
veel mogelijk mensen te overtuigen van
zijn boodschap.”
De hele redenering komt op het volgende
neer: Herodes was een wreed man, die
tot een bloedbad onder kinderen in staat
was, maar omdat er ook goede daden
van hem overgeleverd worden, “kan het
met de karakterpsychologische argumentatie twee kanten op”, aldus Van der
Toolen. Belangrijker is dat volgens haar
het enorme bloedbad in Bethlehem niet
in Herodes’ politiek paste, omdat het
hem heel gehaat zou maken onder de
Joden, die hij juist voor zich probeerde

te winnen. En is het niet opvallend, dat
behalve Mattheüs niemand rept van deze
brute slachting?

Dr. G.C. Schaeffer is
docent geschiedenis
en filosofie/levensbeschouwing aan het
Hendrik Pierson College
te Zetten.

dat niemand zijn dood zou betreuren –
aanzienlijke Joden beval naar Jericho
te komen en in een hippodroom liet
onderbrengen. Hij instrueerde zijn
soldaten na zijn dood hen allen te doden
en het is aan Herodes’ zuster Salomé te
danken dat dit bevel na zijn dood werd
teruggedraaid. Zij kon echter niet voor-

komen dat Herodes tijdens zijn laatste
dagen – aldus nog steeds Josephus – een
zoon vermoordde, twee toonaangevende
rabbi’s levend verbrandde en hun leerlingen liet vermoorden. Vrij recent heeft
men bij Herodes een paranoïde persoonlijkheidsstoornis gediagnosticeerd op
basis van dit soort berichten.1 Hoewel de
kindermoord door Josephus niet wordt
vermeld (maar waarom zou hij?), is het
beeld dat hij schetst van Herodes’ laatste
levensdagen precies de context waarin
het vermoorden van enkele jongetjes
waarschijnlijk is. Op de vraag wat zo’n
gruwelverhaal met kerst te maken heeft,
moet een historicus maar geen antwoord

proberen te geven. Hij beperkt zich tot
vaststellen van hetgeen echt gebeurd is.
Het is aan de theologen en dominees om
iets over de plaats van de kindermoord
in het kerstverhaal te zeggen de komende
decembermaand.

Naar aanleiding van:
A. van der Toolen, in: ’De zaak Herodes’,
Historisch Nieuwsblad 12 (2012).

Noten
1

A. Kasher, A Persecuted Persecutor. A Case Study
in Psychohistory and Psychobiography (in collaboration with E. Witztum, transl. K. Gold) Studia
Judaica 36 (Berlin 2008).

De argumenten tegen de betrouwbaarheid van Mattheüs’ bericht zijn uitermate
zwak. Uit de beschrijving van Herodes
door Josephus blijkt dat hij heel goed
in staat zou zijn tot zo’n bloedbad.
Weliswaar is dit geen bewijs dat de
kindermoord ook heeft plaatsgevonden,
maar het geeft wel aan dat deze niet
onwaarschijnlijk genoemd kan worden.
Van meer belang is nu in te gaan op de
suggestie dat zo’n grote slachting onder
kinderen toch wel door meer auteurs
vermeld had moeten worden. Van der
Toolen en velen met haar maken zich
hier schuldig aan een ‘argumentum e
silentio’: een conclusie op grond van
zwijgen. Dit is in de geschiedwetenschap
een drogreden. Bovendien: hoe komt
men erbij dat Mattheüs het heeft over
een zeer groot bloedbad? Schattingen
spreken over driehonderd inwoners in
Bethlehem aan het eind van Herodes’
regering. Op zo’n inwoneraantal zou het
om ten hoogste tien jongetjes gaan die
gedood zijn. Dat is verschrikkelijk, dáár
gaat het niet om, maar nu niet bepaald
een bloedbad dat antieke geschiedschrijvers als Josephus vermeldenswaard vonden. Het is frappant dat Van der Toolen
meent dat het verhaal over de kindermoord ten onrechte “in talloze kerken ter
wereld telkens weer als waarheid wordt
uitgesproken” waarbij “kunstenaars
hebben gezorgd voor de bijpassende gruweltableaus”, maar dat zij zichzelf heeft
laten leiden door het beeld dat door deze
schilders van de moord is ontstaan.
Van der Toolens stelling dat de kindermoord te Bethlehem haaks zou staan op
Herodes’ charmeoffensief onder de Joden
is eveneens onhoudbaar. De moord vond
plaats vlak voor zijn sterven en juist rond
die tijd beraamde Herodes een gruwelijk
plan. Josephus schrijft, dat hij – wetende
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De kindermoord te Bethlehem door
Cornelis Cornelisz. van Haarlem (1591)
Beeld Frans Hals Museum
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“Niet napraten,
maar nadenken.”
Wetenschap en religie in negentiende-eeuwse
academische openingscolleges.*
Leen Dorsman

Wetenschap en religie staan vaak op gespannen voet met elkaar. Dat
is geen nieuws. Met name in de negentiende eeuw komt die spanning
heel duidelijk aan de oppervlakte in de strijd rond de moderne theologie. We kunnen deze relatie tussen wetenschap en religie bestuderen als
een vorm van ideeëngeschiedenis op het niveau van het theologisch
debat, maar er is ook nog een andere manier mogelijk: via het theologisch onderwijs. Dat is lastig omdat we natuurlijk niet goed weten wat er
zich in al die collegezalen heeft afgespeeld. We kennen de handboeken
die werden gebruikt en we hebben een aantal (vaak moeilijk leesbare)
collegedictaten. En misschien wat herinneringen. Daar moeten we het
eigenlijk mee doen. Toch zijn er collegedictaten. En misschien wat herinneringen. Maar er
bestaat in de negentiende eeuw een specifiek soort bron die ons wellicht meer inzicht
kan geven: het openingscollege.

Het Oude Academiegebouw te
Groningen, door Carl Wilhelm
Mieling (1850)
Beeld Geheugen van Nederland.
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WETENSCHAP EN RELIGIE
PERSONALIA

Openingscolleges
Een openingscollege heeft een andere
toon dan gewone colleges en heeft vaak
een specifieke inhoud. De Leidse hoogleraar geneeskunde C. Pruys van der
Hoeven schrijft daarover in zijn herinneringen, getiteld Akademieleven:
“In de maand September, na het
einde der groote vacantie, keert het
geleerd garnizoen binnen Leidens
muren weder. De doodsche stilte
van de stad, wordt afgebroken door
troepen jongere en oudere studenten,
die elkander vrolijk begroeten (…)
De Hooggeleerden houden in hunne
kelderachtige gehoorzalen, een
speech ter opening hunner lessen, die
gewoonlijk levendig wordt toegejuicht
door de in grooten getale opgekomen
toehoorders, en alles schijnt zamen te
spannen, om een goed Akademiejaar
te voorspellen.”1
Er was niet één term voor dit type
college, er werd gesproken van “hervatting”, “opening” en “aanvang der lessen”.
Het idee lijkt inderdaad een wat lossere
toespraak, wat past bij het woord speech
dat Pruys gebruikt. Voor een deel is dat
schijn, want een aantal van deze redes
is in druk uitgegeven en dan lijken ze
toch goed uitgewerkt. Van de in druk
uitgegeven openingscolleges zijn er veel
afkomstig uit de theologische faculteiten en binnen dat geheel zijn er veel
Utrechtse teksten.
Studeren is strijden
Veel van de openingscolleges staan in het
teken van de aanvallen op kerk en geloof
waarbij – typerend voor de negentiende
eeuw – door de tegenstanders de wetenschap in stelling wordt gebracht. Bij
sommige hoogleraren bepalen deze aanvallen de toon van het openingscollege.
Soms is er letterlijk sprake van ‘strijd’.
De Utrechtse kerkelijk hoogleraar T.

18

Cannegieter begon zijn college in 1883
aldus: “Salvete, commilitones carissimi!
Immers, dat zijn wij, commilitones,
strijdgenoten, broeders…”2 In 1874
had zijn Utrechtse collega J.I. Doedes,
hoogleraar encyclopedie en Nieuwe Testament, al iets dergelijks geformuleerd in
zijn aanvangscollege waarin hij het werk
van Ludwig Büchner probeerde te weerleggen onder de titel Aanval van een
materialist: “Welkom weer in het strijdperk.” Immers, onderzoek doen naar de
waarheid is “treden in een strijdperk”, en
het waren, aldus Doedes, moeilijke tijden
waarin de vraag centraal stond naar
“God of geen God? Geloovig Theïsme of
ongeloovig Atheïsme?” H. Bavinck, dogmaticus aan de Vrije Universiteit (VU),
zag de studie ook als strijdperk en verwelkomde zijn studenten eveneens met
een “Geachte commilitonen”. Hij wees
op de gezamenlijke strijd van studenten
en hoogleraren: “Studeeren is inderdaad
strijden.” Er strekte zich een terrein uit
dat veroverd moest worden en er deden
zich vijanden voor in de orde van “traagheid en onverschilligheid, van betweterij
en hoogmoed, van dwaling en leugen, die
bestreden moeten worden”.3
In het openingscollege zaten zowel
eerstejaars- als ouderejaarsstudenten.
Het was daarom niet alleen een rituele
begroeting van hen die van vakantie
waren teruggekeerd, maar ook een
kennismaking van de nieuwe studenten
met de universitaire gebruiken en met
het studeren. De classicus J. Woltjer
van de VU richtte zich bijvoorbeeld in
zijn college direct tot de eerstejaars.4 De
Utrechtse oudtestamenticus J.J.P. Valeton
wees in 1878 zijn eerstejaarsstudenten op het feit dat zij te maken gingen
krijgen met allerlei hoogleraren, allemaal
met hun eigen stof, soms tegenstrijdig of
elkaar bestrijdend.5 Dat laatste: de confrontatie met het andere en onbekende
en de invloed van de wetenschappelijke
denkhouding op de geest van de student,
was een lastig punt. Valeton ondervond
zelf soms al problemen in de relatie wetenschap en geloof; halfslachtig was een
term die hij ooit met betrekking tot zich-

Veel van de
openingscolleges
staan in het teken
van de aanvallen
op kerk en geloof.

– via de tekstkritiek naar zijn eigen, voor
Nederland radicale christologie.11 Steeds
bleef hij op zoek, zoals hij zijn studenten uitlegde, naar de historische Jezus, en
in dat proces verloor hij vrienden en aanvankelijke medestanders als bijvoorbeeld
de nieuwtestamenticus J.J. van Oosterzee
uit Utrecht.12
Van Oosterzee zelf nam in Na veertig
jaren zijn veertigjarig doctoraat als uitgangspunt, waarbij hij voor zijn studenten slechts herinneringen wilde ophalen: “geen apologie, geen theologische
autobiographie, geen confessie, geen

zelf gebruikte. En daarbij was hij zich er
zeer sterk van bewust wat studenten op
dit gebied kon overkomen. Maar wie aan
de universiteit ging studeren, moest zich
daaraan wagen: de bedoeling van het
hoger onderwijs was “leeren twijfelen”.
Daar was echter een grens aan gesteld
door het geloof, want “die twijfel moet
worden de wijding van het geloof”. In
de openingscolleges van Valeton zien we
heel sterk het besef dat studenten door
de confrontatie met de moderne wetenschap in de problemen konden raken.6
Die gevaren zag zijn Utrechtse collega,
de kerkhistoricus en nieuwtestamenticus
J. Cramer, ook. Cramer constateerde in
1884 dat men zich meer en meer – zelfs
in de orthodoxie – begon af te vragen
waarom men op de tekst van het Oude
en het Nieuwe Testament “niet dezelfde

De moderne
wetenschap
kon verwoestend
huishouden in
het leven van
een theoloog.

H. Bavinck:
“Studeeren
is inderdaad
strijden.”
critische methode” zou toepassen als op
andere teksten. Hij voelde het als zijn
plicht om in zijn colleges oudchristelijke
letterkunde de teksten uit een historisch
standpunt te bekijken en te onderwerpen
aan ‘gewone’ tekstkritiek. Maar dat was
wel riskant. “Hoe gevaarlijk dit is voor
mannen, die zich bekwaam willen maken
voor den dienst des Evangelies, behoef ik
u wel niet te zeggen. Er is gevaar van te
wankelen, gevaar van te twijfelen, gevaar
van geliefkoosde denkbeelden zich te
zien ontvallen. Maar toch immers geen
groter gevaar dan bij de beoefening van
andere vakken van wetenschap, die ons
christelijk geloof van nabij treffen?”7
Twijfel
Het waarschuwende karakter van de
openingscolleges is overduidelijk. J.H.
Gunning jr., die wijsbegeerte van de
godsdienst doceerde aan de Universiteit
van Amsterdam (later Leiden), vond
dat studenten niet bang moesten zijn:
“Vreest niet, ook de gedachten der
ontkenning na te denken, en, waar plicht
u er toe roept, in den doolhof der kritiek
tot de donkerste diepte te dalen.” Hij
wees er ook op dat het zeldzaam was
als “alle redeneeringen der moderne
wetenschap” helemaal op iemand afstuitten. Dat was een bijzondere goddelijke
genade die zelden voorkwam.8 Ook
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de Groningse hoogleraar W. Muurling (praktische theologie) wees op het
gevaar van de twijfel, maar prentte de
studenten in de moed te hebben om ook
aan de eigen opvattingen te twijfelen; ze
moesten niet napraten, maar nadenken.9
In de meeste openingscolleges komt dit
aspect van de twijfel als gevolg van het
wetenschappelijk denken wel ergens
ter sprake. Een van de manieren voor
studenten zich ertegen te wapenen,
was ‘goed’ studeren. Bij de Utrechtse
kerkelijk hoogleraar F.E. Daubanton
bestond zijn hele openingscollege uit
1906, getiteld Collegia, uit raadgevingen
op het gebied van het studeren en met
name het collegelopen. Het was een sterk
ironisch getoonzet en gewild grappig
verhaal met veel Latijnse termen en
gezegdes, waarmee het leek alsof hij zijn
eigen belezenheid wilde demonstreren.
Zijn raadgevingen: geregeld studeren,
actief deelnemen aan de colleges en er
niet “receptief-werkzaam” bij zitten (wat
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Johannes Jacobus van Oosterzee
(1817-1882) door A. Weger (1882)
Beeld Geheugen van Nederland

volgens hem over het algemeen de houding van de studenten was), geen slaafse
college-aantekeningen maken en niet te
veel andere zaken op het programma zetten (nachtbraken bijvoorbeeld).
Herinneringen
Er is nog een bijzondere vorm van het
openingscollege. In sommige gevallen
maakten hoogleraren gebruik van de
gelegenheid terug te blikken op het eigen
beroepsleven, en een enkele maal was
er zelfs sprake van statements.10 Dat
maakte het idee van een strijd concreet.
In 1865 nam J.H. Scholten zijn 25-jarig
professoraat (begonnen in Franeker in
1840) als thema voor het openingscollege. Scholten toonde zijn Werdegang
vanaf zijn studie in Utrecht – waar
destijds het supranaturalisme nog heerste

polemiek”, alleen herinneringen “met
hier en daar een wenk voor het heden”.
Terugkijkend vond hij dat zijn eigen
studietijd (inmiddels zo lang geleden dat
zij gerust “ante-diluviaal” genoemd kon
worden) gemakkelijker, aangenamer en
opwekkender was geweest dan de situatie voor studenten in 1880. De Groninger School, Das Leben Jesu van David
Friedrich Strauss: er leek zo veel nieuws
in de lucht te hangen. Er ging een stimulans van uit om zich in de wetenschap te
bekwamen en om verder te komen. Van
Oosterzee schetste zijn studenten eigenlijk een somber beeld: het geloof leek nu
meer dan ooit “tot in zijn diepste hart- en
levensader aangetast”.13 Er gaat van dit
college iets van heimwee uit.
Waar Scholten zijn professoraat herdacht
en Van Oosterzee zijn doctoraat, daar
keek de Utrechtse hoogleraar geschiedenis en wijsbegeerte van de godsdienst
G.H. Lamers in 1897 terug op veertig
jaar predikantschap. Ook hij wees op de
grote veranderingen. Tijdens zijn eigen
studie werd er nog weinig aan Bijbelkritiek gedaan, en daarvoor moest je dan
nog niet in het hart van de theologische
faculteit zijn maar bij de filosoof C.W.
Opzoomer, bij wie menig student het
nieuwste van het nieuwste op het gebied
van de filosofie vandaan haalde. Ook
Lamers ervoer de intellectuele tinteling van die jaren. Er was sindsdien
inderdaad veel veranderd, hield hij zijn
studenten voor. Hij beschreef een zeker



Leen Dorsman is als
hoogleraar universiteitsgeschiedenis verbonden aan de Universiteit
Utrecht. Daar doceert hij
tevens historiografie en
theorie van de geschiedenis. Dorsman
promoveerde in 1990 op een proefschrift over de historicus G.W. Kernkamp. Zijn belangstelling gaat uit naar
onderwerpen die zich bevinden op het
snijvlak van literatuur en geschiedenis.
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terreinen waarop die vooruitgang zichtbaar was. Aan het slot daarvan legde hij
zijn studenten uit dat dit alles anders
was dan hij vroeger beweerde. “Ik ben
veranderd,” zei hij letterlijk, wat een vrij
persoonlijk statement is in een dergelijke
collegezaal. Juist in de loop van 1864
was hij na een lange ontwikkeling overgegaan naar de moderne richting, wat

Muurling zag een
reformatie in voorbereiding die nog
veel dieper ingrijpend was dan die
van de zestiende
eeuw.
hem door velen in zijn omgeving kwalijk
was genomen. En zoals hij het in een
leerrede aan zijn gemeente had uitgelegd,
zo legde hij het ook uit aan zijn studenten. Daar kwam ook de les vandaan dat
ze alles moesten onderzoeken en partijschap moesten voorkomen.15

optimisme ten aanzien van de theologie
onder verwijzing naar “het ijdele spel”
dat anno 1897 met de wetenschap werd
gespeeld, “zóó bedenkelijk, dat niet
zonder recht reeds van het ‘bankroet der
wetenschap’” werd gesproken – waarmee
hij op de hoogte van het contemporaine
debat rond wetenschap bleek te zijn.14
Vrij dramatisch, hoe geserreerd hij het
ook opschreef, was ten slotte een persoonlijke ontboezeming van Muurling in
Groningen. Uit zijn openingscollege Ontwikkeling en vooruitgang op het gebied
der godgeleerdheid blijkt hoe verwoestend de moderne wetenschap kon huishouden in het leven van een theoloog.
In dezelfde hierboven al genoemde rede
waarin hij zijn studenten aanraadde niet
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Prof. dr. F.E. Daubanton in de godgeleerdheid te Utrecht, met hoed en
parapluie, 1913
Beeld Geheugen van Nederland

na te praten maar na te denken, wees hij
erop dat in de negentiende eeuw alles
per stoom gedreven leek te worden. De
ongekend snelle veranderingen die zich
op maatschappelijk en technisch gebied
voordeden, waren ook zichtbaar in de
godgeleerdheid. Hij zag een reformatie in
voorbereiding die nog veel dieper ingrijpend was dan die van de zestiende eeuw.
Hij was er niet bang voor en beschouwde
haar zelfs als vooruitgang: “Wat worden
zal is beter dan ’t geen is.” In zijn college schetste hij vervolgens een aantal

Slot
Dit is precies wat er speelde gedurende
het grootste deel van de negentiende
eeuw: de strijd om de moderne richting,
een richting die vooral de historische
zienswijze en de wetenschappelijke
methode hoog in het vaandel had staan.
En dat is waar het in heel veel van de
theologische openingscolleges over gaat,
over de vraag wat de wetenschappelijke
methode is en welke autonomie zij heeft
ten opzichte van de godsdienst. Het gaat
ook over de mogelijke gevolgen daarvan
voor de studenten. Dat werd in 1865
door Scholten zelf in zijn Herdenking
mijner vijfentwintigjarige ambtsbediening pregnant geformuleerd: wat “als nu
de wetenschap mij God ontrooft?”16 Het
besef van die mogelijkheid is voortdurend op de achtergrond aanwezig in de
openingscolleges. Er was echter geen
eenduidige oplossing voor, en we zien
dan ook een voortdurend laveren tussen
de wetenschappelijke Scylla en de gelovige Charybdis.
* Ingekorte versie van een artikel in de
bundel L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans
(red.), Theologie, waarheidsliefde en
religiekritiek. Over geloof en wetenschap
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aan de Nederlandse universiteiten sedert
1815. Wetenschap en Samenleving 12
(Hilversum 2014). Hier ligt de nadruk
meer op de vorm van het openingscollege, in het artikel in de bundel wordt
ook ingegaan op de inhoud van het
wetenschappelijk denken zelf. Deze
bundel is op 12 december in Utrecht
gepresenteerd en is de neerslag van een
symposium met dezelfde titel in 2013.
Auteurs: Herman Paul, Rik Peels, Ab
Flipse, Sybolt Noorda, Erik Borgman en
Wouter Marchand.
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wetenschap

Publieksgeschiedenis
Arjan Nobel
Of er nog vragen waren? Helemaal achterin schoot een
vinger omhoog. Hij stak direct van wal. “Waarom hier in
wroeten?” Een aantal jaar geleden stond er ook al in de
krant dat Maarten Luther de 95 stellingen niet had aangeslagen. En nu bleek dat die beroemde laatste woorden
– mon Dieu, mon Dieu, ayez pitié de moi et de ce pauvre
peuple – misschien nooit hebben geklonken. Dat De
Zwijger wellicht zweeg. “Waarom zouden we dit eigenlijk
moeten weten?”
Op uitnodiging van de Erdee Media Groep (EMG) verzorgde de VCH vijf lezingen op de gezinsbeurs Wegwijs. Vijf
wetenschappers over vijf verschillende thema’s. Onderwerpen als Willem I en het terrorisme of 200 jaar Nederlands
Bijbelgenootschap, uitgelegd aan een breed publiek.
Daar stond ik dan, met de laatste woorden van Willem van
Oranje. Waren die nu feit, of toch fictie?
Het antwoord – dat we de geschiedenis ook in dit opzicht
recht moeten doen en dat de betekenis van Willem van
Oranje, indien hij de woorden niet heeft gesproken, er echt
niet minder van wordt – leek de vragensteller niet echt te
bevredigen. Dat kon dan wel zo zijn, maar waarom waren
wetenschappers toch altijd bezig met het omverschoppen
van heilige huisjes? Welk doel zat daar achter?
Dit jaar bestaat de VCH 25 jaar. Ooit begonnen met
hooggestemde idealen, vastgelegd in een Program van
Uitgangspunten. Waardeloos? Zeker niet. Maar misschien
wel te veel gericht op het wetenschappelijke publiek. De
vraag tijdens de Wegwijsbeurs zette mij aan het denken.
Juist hier ligt een blijvende opdracht voor de VCH. Wetenschap toegankelijk maken voor een breed publiek. Vrij
van mythes en vooronderstellingen. Laten zien dat er een
verschil bestaat tussen beeldvorming en werkelijkheid.
Na afloop van de lezing kwam er een aandachtige luisteraar naar mij toe. Of Willem van Oranje die laatste woorden had gesproken? Hij achtte het zeker niet onmogelijk.
Echter, in de huidige vorm vond hij ze wel erg “gepolijst”.
Maar of ik wist dat er door een geschiedschrijver ook
werd gerept over een mislukte moordaanslag op de prins
in Zeeland? Dat wist ik niet. Er ontstond een geanimeerd
gesprek. Toen onze wegen scheidden, kreeg ik een ferme
handdruk. “Ik ben abonnee van Transparant”, riep mijn gesprekspartner nog. En weg was hij. Inderdaad, dat maakt
publieksgeschiedenis nu zo leuk.
Arjan Nobel is als docent verbonden aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij is voorzitter van de Vereniging van
Christen-Historici.
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GESCHIEDENIS 2.0

Nieuwe website voor jarige vereniging
Enkele maanden nadat
de Vereniging van Christen-Historici (VCH) was
opgericht, lanceerde ze
het tijdschrift Transparant.
Aan het eerste nummer,
dat verscheen in januari
1990, werd door de christelijke pers aandacht
geschonken. Geruisloos
echter werd hieraan na
de millenniumwisseling
de website christenhistorici.nl toegevoegd. Dit
najaar kreeg die site een
nieuw jasje, want de VCH
is het waard en de lezers
hebben er recht op.
Ardjan Logmans

De website van de VCH kon wel een
nieuw likje verf gebruiken. Nieuws en
achtergronden op de vernieuwde site zijn
nu makkelijker te vinden. In een horizontaal menu is informatie op te vragen over
de vereniging en het bestuur. Wie via de
menubalk het archief induikt, vindt tientallen artikelen. De komende tijd zullen
daar alleen maar meer bij komen.
De vormgeving van de website is
aangepast aan de eisen van deze tijd. In
plaats van dennengroen en okergeel heeft
christenhistorici.nl nu een strakke look
gekregen, net als het design van het blad
Transparant. Abonnee worden is nu nog
makkelijker. Gegevens invullen in een
digitaal formulier, en het bestuur doet
de rest.
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Interactie en
discussie worden
nog steeds
gewaardeerd
Klein clubje getrouwen
Ruim tien jaar na de oprichting van de
VCH in 1989 werd de website christenhistorici.nl aan de publicatiemiddelen van de vereniging toegevoegd.
Ongetwijfeld zullen oude notulen van
de vereniging, opgeslagen in een van de
gebouwen van de Vrije Universiteit te

Amsterdam, kunnen openbaren waarom
er een website komen moest. Het doel
zal vast geweest zijn om oude jaargangen
digitaal toegankelijk te maken. En men
wilde de missie van de vereniging breder
verspreiden dan alleen via Transparant
en ledenbijeenkomsten.
Die missie ontstond eind jaren ’80 van
de vorige eeuw. Christelijke geschiedschrijving was steeds meer een hobby
geworden voor een klein clubje getrouwen, signaleerde historicus Roel Kuiper
destijds. Dat moest anders. Krachten
moesten worden gebundeld.
Veranderingen waren op til, ervoeren
christenen binnen de kleine protestantse
kerken. In reformatorische kringen
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werden steeds meer contacten onderling
gelegd. In de gereformeerd-vrijgemaakte
zuil ging dat proces van openheid
gepaard met een ontmanteling van de
zuil. Voor christenen die het wilden leek
samenwerking over kerkmuren heen
reëel te worden.
Tijdperk 2.0
“Gezamenlijk inzicht” in en “gedeelde
rekenschap” van christelijke geschiedbeoefening beoogde Kuiper met de
oprichting van de VCH, zo is te vinden
in archiefbank Digibron. Vrijgemaakte
gereformeerden en reformatorische
christenen vonden elkaar in twee doelen:
aandacht geven aan de geschiedenis van
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protestants Nederland en zoeken naar
een christelijk perspectief op de geschiedenis, een perspectief dat ook wel werd
uitgelegd als: (hoe) kunnen we de hand
van God opmerken in de geschiedenis?

Christenhistorici.nl
heeft nu een
strakke look
gekregen, net als
het design van
Transparant

De nieuwe vereniging oriënteerde zich
voor een christelijk perspectief in eerste
instantie op het Reveil en kreeg in Transparant geen genoeg van het uitdiepen
van het leven en werk van de christelijke staatsman en historicus Groen van
Prinsterer. Door artikelen in Transparant
aan te laten sluiten op de examenonderwerpen van het vak geschiedenis van de
middelbare scholen werd geprobeerd
een christelijk perspectief te laten gelden
op alle terreinen van het verleden. Het
eerste nummer van Transparant kreeg
daarom het thema vrouwengeschiedenis
mee – examenonderwerp in dat jaar.
De website deelde in de missie van de
vereniging en heeft in de afgelopen jaren
een bescheiden maar permanente stroom
bezoekers getrokken. Aan de verspreiding van haar twee doelen voegde de
vereniging door de website een derde
toe: interactie. Er werd een online forum
opgezet om historici en geschiedenisliefhebbers bij elkaar te brengen. Uiteindelijk bleek de gecreëerde ontmoetingsplek
niet genoeg mensen bij elkaar te kunnen
brengen. Interactie en discussie worden
nog steeds gewaardeerd. Elke nieuwe
Transparant laat dit zien. En digitale
kansen laten we niet schieten. Voor ons
als historici in het tijdperk 2.0 is het ook
mogelijk mee te praten via het socialemediaplatform Twitter (@chrishis).
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DE BEELDENSTORM
PERSONALIA

Voorzienigheid en daderschap in de Beeldenstorm
Niets meer dan kattekwaad, uitgevoerd door baldadige jongeren zonder religieuze bedoelingen; met het gereformeerde geloof had de Beeldenstorm in 1566
in ieder geval niets te maken. Dit was het beeld dat protestanten al snel na de
gebeurtenissen creëerden. Aanhangers van de gereformeerde religie zaten in
hun maag met de bestorming van de kerken. Ze zagen in dat het ongeautoriseerd vandalisme was geweest, een inbreuk op de gemeenschap en de sociale orde. Bovendien diende het oprakelen van religieuze twist in de beginfase
van de Nederlandse Opstand – toen katholieken en protestanten nog zij aan zij
vochten – alles behalve een politiek doel. Bagatelliseren en dissociëren werden
daarom onder protestanten de dominante houding richting de Beeldenstorm.
David de Boer

Voor katholieken was de bestorming van
de kerken daarentegen een bijzonder
schokkende ervaring. Zij zagen in één
klap een belangrijk deel van hun religieuze wereld instorten. Wie daarvoor de
verantwoordelijkheid droeg was voor aanhangers van het oude geloof echter geen
gemakkelijke vraag. Ook zij waren zich
er terdege van bewust dat lang niet alle
protestanten hadden deelgenomen aan de
Beeldenstorm. Bovendien rees de vraag of
het enkel een menselijke aangelegenheid
was geweest. In kwesties van causaliteit
wees de vroegmoderne gelovige al snel
naar het transcendentale. Was de duivel
niet in het spel geweest? En waar was
God toen Zijn huis werd geplunderd en
vernield? Deze bijdrage onderzoekt hoe
katholieken de Beeldenstorm interpreteerden als een spel tussen hemelse en aardse
krachten en probeert zodoende inzicht te
geven in de katholieke geloofsbelevenis in
tijden van crisis.
De Reformatie in de Nederlanden
Toen Gouda in 1572 overliep naar
Willem van Oranje en een protestants
bestuur kreeg, moest broeder Wouter
Jacobsz ledig toezien hoe zijn klooster
werd ontmanteld. De abt week uit naar
het katholieke bolwerk Amsterdam. In
ballingschap verhaalde hij in een dagboek
nauwgezet de troebelen in de Nederlanden. Zijn werk leest als een gebed; de
beschrijving van de gebeurtenissen wordt
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vaak onderbroken door boetedoening,
vragen aan God en beschouwingen op
Zijn wil. Reflecterend op het beeldenbreken zoekt broeder Jacobsz naar de hand
van zijn Heer:
“Denckende dat God almachtich is
ende wel mocht wreken tgung ons
overghinck, als hij wilde, maer dat hij
mogelick liet, omdat hij met ons manier
van leven niet fedient wilde wesen
ende daerom ghedoochde, dat ons soe
swaere tribulacie overcoemet.”1
Volgens Jacobsz had God de Beeldenstorm toegestaan om katholieken te
straffen voor hun wangedrag. Hij had het
echter niet veroorzaakt. De beeldenbrekers hadden hun werk als vrij handelende
mensen uitgevoerd onder een goddelijke
tolerantie. Laat ons kort kijken naar de
algemene religieuze interpretatie van de
Beeldenstorm om deze interpretatie van
katholieken op de Reformatie goed te
begrijpen.
De relatie – of spanning – tussen de
menselijke vrije wil en de voorzienigheid
van een interveniërende God behoorde
tot de meest complexe en bestreden kwesties van het vroegmoderne christendom.
Zoals bekend besloot het calvinisme met
de predestinatie volledig in het voordeel
van de goddelijke voorzienigheid. Binnen
het katholicisme werd daarentegen sterk
vastgehouden aan een Aquiniaans concept

van de vrije wil. Waar deze echter ophield
en de goddelijke voorzienigheid begon,
was omstreden, zowel onder theologen als
binnen niet-geleerde geloofsopvattingen.
Bovendien waren er binnen Europa
sterke verschillen te onderscheiden. Zo
werd de Reformatie in de Nederlanden
heel anders geduid dan in Frankrijk.
Franse geestelijken lokaliseerden het
kwaad van ketterij voornamelijk in de
persoon van de ketter zelf, die als een
gevaar werd gezien voor de gemeenschap.
In de Nederlanden werd het protestantisme door katholieken daarentegen primair
voorgesteld als een ziekte in het lichaam
van de samenleving. Als een infectie
tastte ketterij vrij willekeurig bepaalde
delen van het lichaam wel aan en liet het
andere ongeroerd. Deze benadering van
de nieuwe religie werkte minder stigmatiserend voor protestanten.2
Sterker nog, de ziekte van ketterij werd
vaak gezien als onvermijdelijk, cyclisch en
zelfs zuiverend. De katholieke rederijker
en kroniekschrijver Marcus van Vaernewijck schrijft dat “somtijts de ketterie
ghoet [es], want zij doet de waerheijt
ende scriftuere onderzoucken ende an
den dach brijnghen.”3 Daarbij stelt Van
Vaernewijck dat het fout is om protestanten alle problemen ten laste te leggen
omdat zij slecht de dragers van de ziekte
waren, niet de ziekte zelf. Niet enkel
protestanten, maar de hele maatschappij droeg verantwoordelijkheid voor de
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Gods wil?
Met de Beeldenstorm werd het beeld
van ketterij als een goddelijk instrument
om de samenleving tot inkeer te brengen
problematisch. Het protestantisme werd
ondanks zijn mogelijk positieve effect op
katholieke hervorming wel degelijk als
schadelijk gezien, maar slechts in zoverre
dat het gelovigen weghaalde van de religieuze gemeenschap. De Beeldenstorm
was daarentegen een veel fundamenteler
gevaar. Met de vernietiging van relieken,
devotiebeelden en objecten, die essentieel
waren voor de liturgie, maakte de Beeldenstorm het gelovigen die tot de ‘katholieke’ kudde bleven behoren moeilijk hun
religie te blijven uitoefenen.

ketterij, inclusief katholieken.
Omdat ketterij bovendien gelokaliseerd
werd in een afwijkende gedachtegang,
en niet in het lichaam van de ketter zelf,
waren protestanten niet een fundamenteel
en onomkeerbaar kwaad dat moest worden uitgeroeid, een gedachtegang die in
Frankrijk in 1572 de Bartholomeüsnacht
mogelijk maakte. Vanuit deze gedachteZo maakte een non uit Den Bosch
gang weet Van Vaernewijck het proteszich ernstig zorgen over deze opgelegde
tantse geloof in de sterkste termen te
katholieke dwaling; de Beeldenstorm had
veroordelen, maar tegelijkertijd protestanervoor gezorgd dat al veel katholieken
ten goede en goedbedoelende christenen
gestorven waren zonder de laatste sacrate noemen.4
menten te hebben kunnen ontvangen.
Wat werd er precies bedoeld met het
Waar het protestantisme alleen de docfeit dat de samenleving als geheel veranttrines van de katholieke kerk aanviel,
woordelijk was voor het protestantisbeschadigde de Beeldenstorm
me? Er was een breedgedragen
haar fysieke fundamenten.
idee dat leken verzaakten
Wouter Jacobsz vernaar de mis te gaan
woordt de vertwijfeling
en de geestelijkheid
onder katholieken
zich schuldig maakte
waarom God dit toe
aan feestvreugde en
kon staan treffend in
hebzucht. God had dit
zijn dagboek, waarin
zwakke lichaam ziek
hij zijn Heer tot inkeer
gemaakt als straf voor dat
smeekt:
het niet goed voor zichzelf
“O God [...] gehdoocht
had gezorgd. Protestanten
niet, dat die godloosehaer
simpelweg vervolgen was
berommen vant ghewelt
daarom geen optie. Ze
waermede sij dijn dienaren
waren immers instrumenten
overvallen ende benauwen.
van God en een poging om
[...] Wij hebben oeck
deze instrumenten
wuytgeropen dat
met geweld te
onmogelick
bestrijden
is, dat ghi
bood geen
dat volck
oplossing.
niet soudet
Sterker
plaghen voer
nog, het
soe swaere
zou
ongodlicheyt
direct
ende
indruiverscheyde
sen
onnomelicke
tegen
blasphemiën.
Zijn wil.
Beschadigd kerkbeeld Beeld Breda’s Museum

Ende soude ghi nu, o Heere, gedooghen
dat dese gestadige victorie gebruycken
ende onverhindert van yemant
u dienaers moghen verdrucken,
beroeven, bedroeven ende vermoerden
ende voert u sacramenten die heylich
sijn met sonderheyt met dijn waerde
outaren ende templen te niet maken.
[...] Dit soude ymmers, o liefste Heer,
wesen een groete versterkinge van dijn
vijanden, die niet anders en soucken
dan ons allen te vernielen.”5
Een ander belangrijk verschil was dat
protestantisme een overtuiging was. Iconoclasme was daarentegen een handeling.
Deze scheiding tussen gedachte en actie
was cruciaal. Mensen die daadwerkelijk

“In de Nederlanden werd het
protestantisme door katholieken
primair voorgesteld als een ziekte in
het lichaam van de samenleving.”
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de kerk kapotmaakten konden onmogelijk goddelijke instrumenten zijn. De
Beeldenstorm werd dan ook gezien als
een volstrekt vrijwillige menselijke daad.
Mensen stonden weer centraal in de
causale verklaring. God mocht dan wel
ketterij in de samenleving gebracht hebben om het te straffen voor zijn zonden,
maar alleen mensen konden verantwoordelijk worden gehouden voor de poging
om deze samenleving af te breken door
de kerken te bestormen. De hand van
God werd daarom in de duiding van de
Beeldenstorm sterk teruggedrongen.
Misdaad en straf
De overtuiging dat de Beeldenstorm
primair een menselijke daad was – een
waarvoor de Beeldenstormer de volle
verantwoordelijkheid droeg – was bepalend voor heersende ideeën over hoe de
Beeldenstorm bestraft moest worden. Van
Vaernewijck, die anderzijds zo fel tegen
de vervolging van protestanten was, was
stellig van mening dat alle iconoclasten
ter dood veroordeeld moesten worden.
Het was immers een vorm van muiterij,
een directe aanval op de sociale orde.6
Deze seculiere benadering omzeilde
elke mogelijke religieuze verdediging van
de Beeldenstorm; ook protestanten zouden in moeten kunnen zien dat de Beeldenstormers het recht niet hadden gehad
de kerken aan te vallen. Van Vaernewijck
geloofde bovendien dat de iconoclast
zelf uiteindelijk ook beter af zou zijn met



Een straf van God?

David de Boer (1990)
studeerde geschiedenis in Utrecht, Siena,
Leiden en Los Angeles.
In 2014 won hij de
eerste scriptieprijs van
de Vereniging voor
Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK)
voor zijn scriptie Picking up the Pieces.
Catholic Perceptions of Iconoclasm
in the Netherlands, 1566-1672. Thans
verricht hij promotieonderzoek aan de
Universität Konstanz over de Nederlandse perceptie van religieuze vervolgingen in Europa in de zeventiende
en vroege achttiende eeuw.
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DE BEELDENSTORM

de dood. Zo kwam hij niet meer in de
gelegenheid zijn ketterij te verspreiden,
zodat “haer pijne in de eeuwighe verdommenesse [...] te minder [zoude] zijn”.7
Voor andere katholieken waren gemeenschapsidealen echter juist een reden
om de Beeldenstormers in bescherming te
nemen. Zij waren huiverig om medeburgers aan te geven en wilden geen bloed
aan hun handen hebben. Solidariteit met
stadsgenoten woog vaak zwaarder dan
de wens een misdaad te bestraffen. Jean
Grenut uit Doornik werd bijvoorbeeld
verafschuwd door zijn stadsgenoten nadat
hij een Beeldenstormer ter dood had
veroordeeld. Het werd hem niet in dank
afgenomen dat hij “volledig had gesteund
op de volle strengheid van de wet in
plaats van meer achting te geven aan een
landgenoot”.8 Het feit dat medeburgers
zich echter aan de kerken van de stad
hadden vergrepen maakte op een pijnlijke
manier duidelijk dat de stedelijke gemeenschap diepe scheuren had opgelopen.

“Protestantisme
was een
overtuiging;
iconoclasme
daarentegen
een handeling.”
Het feit dat veel iconoclasten medeburgers waren werd dan ook nauwelijks
erkend in het publieke discours. In veel
gevallen werd gesteld dat de Beeldenstormers van buiten de stad waren gekomen.
Ze waren een extern kwaad. In tegenstel-
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De Beeldenstorm, door Frans Hogenberg (1613)
Beeld Atlas van Stolk

ling tot gewone protestanten stonden ze
buiten de maatschappij. Zo geloofde Van
Vaernewijck dat de Beeldenstorm in Antwerpen zo hard was ingeslagen omdat de
stad “vul volcx ende vremde nacien [was],
die dicwils zeer quaet om bestieren zijn”.9
Er gingen zelfs geruchten rond dat de
Walen in West-Vlaanderen toesloegen en
de Vlamingen op hun beurt in Wallonië
om niet de hand aan hun eigen steden te
moeten slaan.10
De duivel
Het feit dat de iconoclasten vrij handelden betekende echter niet dat er geen
hogere krachten bij betrokken werden.
De duivel – die schitterde door afwezigheid in de verklaring van ketterij in de
Nederlanden – betrad bij het beeldenbreken voor het eerst het podium. Johannes
a Porta, een katholiek apologeet, schreef
als reactie op de Beeldenstorm een boek
ter verdediging van devotiebeelden.
Hierin stelt hij dat “van d’breken der
beelden niet anders te houden en is dan
dat de duyvel daer inne soeckt de saelighe
leeringhe den ongheleerden te ontnemen
ende allenskens wederom tot die heydensche ongeloovicheyet”.11
Dat ze werden bijgestaan door duivelse
krachten werd des te duidelijker door de
ongekende snelheid waarmee de kleine
groepjes Beeldenstormers door de dorpen
en steden raasden. De Gentse edelman
Cornelis van Campene schreef dat “het
scheen dat alle de duvels huutghelaten
waren, ghemerckt datse veel wercx deden
up eenen curten tijt”.12 Ook de non uit

Den Bosch stelde vast dat de iconoclasten
nooit in zo weinig tijd zo veel schade hadden kunnen doen zonder hulp van “die
duvel van der hellen”.13
De duivel maakte de Beeldenstorm
echter niet tot een minder menselijke
daad. Dat wil zeggen, hij werd niet geacht
de Beeldenstormers te hebben aangezet
tot het breken van de beelden; hij hielp
ze slechts in hun vrije handelen. In geen
enkel verslag werd gesuggereerd dat de
iconoclasten willens en wetens werkten
voor de duivel, zoals men vaak over
heksen dacht. Dit staat in contrast met
een algemene verschuiving in de perceptie
van de duivel die kan worden waargenomen in laat-middeleeuws Europa. Van
een kwelgeest die het mensen op verschillende manieren het leven lastig maakte
met narigheid, werd de duivel de grote
misleider die mensen tot kwade gedachten en verlangens bracht. Tijdens de Beeldenstorm hield hij zijn oude rol. Hij zat
niet in het hoofd van de iconoclast, maar
beschermde dat hoofd wel voor vallende
heiligenbeelden.
Goddelijke interventie
De duivel had echter niet vrij spel. God
mocht de Beeldenstorm dan wel hebben toegestaan, niettemin werd ook Zijn
helpende hand meer dan eens herkend.
Zo ging in Mechelen het verhaal rond
dat het bier van een aantal brouwers dat
heiligenbeelden had verbrand in bloed
was veranderd.14 In Den Bosch zouden
de Beeldenstormers tig keren op een
beeld van Paulus hebben geslagen tot ze
volledig waren uitgeput. Het beeld bleef
echter intact. Ook een kruis weigerde omvergeworpen te worden.15 Van Campene
beschrijft hoe de iconoclasten vergeefs de
beelden van Maria en Jozef probeerden

stuk te slaan terwijl “de moeder Gods
lacht ende loucht, ten aensiende van veel
menschen, diet saghen”.16 God kon zich
echter ook tegen de Beeldenstormer zelf
keren. In Mechelen werd de val van twee
iconoclasten van het dak van een kerk al
snel gezien als goddelijke wraak.17 Ook de
Bossche non beschijft hoe enkele Beeldenstormers op miraculeuze wijze plotseling
stierven kort na het stormen.18
Deze voorbeelden van goddelijke
interventie lieten zien dat hoewel God de
Beeldenstorm tolereerde als een straf voor
de gemeenschap, Hij het beeldenbreken
niettemin fundamenteel verwierp. Bovendien stak Hij katholieken hiermee een
hart onder de riem. De goddelijke redding
van enkele beelden liet zien dat niet alles
verloren was. De objecten die de storm
op miraculeuze wijze hadden overleefd,
belichaamden de lijdzaamheid van de
katholieke kerk.
Conclusie
Katholieke ideeën over de causaliteit van
de Beeldenstorm liepen uiteen en lijken
elkaar soms zelfs tegen te spreken. Toch
vormen ze samen een vrij coherent beeld
dat waardevol inzicht geeft in zestiendeeeuwse katholieke concepties van voor-

De Gentse edelman Cornelis van Campene (1516-1567), olieverf op paneel
(1557) Beeld Rijksmuseum Twenthe
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zienigheid, de vrije wil en toerekeningsvatbaarheid. Volgens katholieken was de
Beeldenstorm uitgevoerd door een groep
vandalisten uit de marges van de samenleving, die bewust – hoewel niet zeer doordacht – en vanuit een volledig vrije wil

In hun interpretaties van de Beeldenstorm
schetsen katholieken bovendien een beeld
van een interveniërende God. Iconoclasme werd niet gezien als Zijn wil, maar
Hij had het wel degelijk laten gebeuren
als straf voor katholieken. Deze opvatting

“In Den Bosch zouden de
Beeldenstormers tig keren op een
beeld van Paulus hebben geslagen
tot ze volledig waren uitgeput, maar
het beeld bleef intact.”
handelden. Hiervoor droegen zij dan ook
de volle verantwoordelijkheid. De duivel
hielp de iconoclasten bij het breken, maar
had ze niet aangevuurd of verleid. Deze
beperkte rol van de duivel bevestigde dat
de Beeldenstorm een fundamenteel kwade
handeling was zonder het te verheffen tot
een eschatologisch verhaal dat haar wereldse natuur in het geding zou brengen.
Dit relief, in de Utrechtse Domkerk, raakte tijdens de beeldenstorm beschadigd.
Beeld Wikimedia

maakte het mogelijk de Beeldenstorm te
duiden als een fundamenteel verwerpelijke gebeurtenis waar de iconoclast de volle
schuld voor droeg, maar niettemin paste
in een groter wereldbeeld van Gods relatie met de mensheid. De Beeldenstorm
was een seculiere aangelegenheid, maar
de Heer had Zijn kudde niet verlaten.
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RECENSIE TRANSATLANTIC PIETIES

Transatlantic Pieties

2000 jaar geschiedenis in 500 pagina’s

Leon van den Broeke, Hans Krabbendam, Dirk Mouw (red.),
Transatlantic Pieties. Dutch Clergy in Colonial America (The Historical
Series of the Reformed Church in America, 76), Holland, Michigan: Van Raalte
Press, Grand Rapids Michigan, Cambridge, UK: William B. Eerdman Publishing
Company, 2012; $ 35.00, ISBN 978 08 0286 972 2.

J.C.H. Blom en E. Lamberts (red.), Geschiedenis van de Nederlanden;
Amsterdam: Uitgeverij Prometheus / Bert Bakker, 2014, introductieprijs €
39,95, na 20 september € 49,95; 512 blz.; ISBN 978 90 351 4119 3

Jan van de Kamp
In 1624 zette de Amsterdamse gereformeerde
ziekentrooster Bastiaan
Jansz Krol – een ex-doopsgezinde – voet aan wal in
de Nieuwe Wereld. Hij zou de
eerste officiële Nederlandse
gereformeerde voorganger
in Noord-Amerika worden.
In deze begintijd waren
Nederlandse gemeenten
nog een ‘buitenpost’ van de
moederkerk. De contacten
verliepen via de West-Indische Compagnie (WIC) en
de kerkenraad (later via de
classis) van Amsterdam. De
gemeenten in Noord-Amerika zouden in de loop van
de decennia in aantal toenemen, een zelfbewustzijn
ontwikkelen en er zouden
zich op allerlei gebieden
verschuivingen voordoen.
De bundel Transatlantic
Pieties documenteert deze
ontwikkelingen. Het bevat de
uitwerkingen van lezingen
van twee conferenties in de
VS.
De insteek van de conferentie – en van de bundel
– wordt gevormd door
biografieën van predikanten.
Dit kan de indruk wekken
dat hier slechts een poging
wordt gedaan om de eigen
achterban te dienen met
het ontsluiten van de eigen
erfenis. De doelstelling van
de redactie reikt echter
verder: de vragen die in de
bijdragen behandeld worden, zijn volgens haar ook
de vragen van bijvoorbeeld
religiehistorici, Amerikanisten,
theologen en etnologen.
Bovendien wil zij bij de bestudering van de koloniale
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geschiedenis geografische
en nationale grenzen overstijgen: de benadering is
die van trans-Atlantische en
transnationale geschiedenis.
Tot aan de Amerikaanse Revolutie (1775-1783) zouden
meer dan honderd predikanten de Nederlandse
gemeenten in de Nieuwe
Wereld dienen. Van hen zijn
er twaalf voor de bundel
geselecteerd, samen met
twee negentiende-eeuwse
predikanten. De bundel begint met de pioniers aan het
begin van de zeventiende
eeuw: naast Krol bijvoorbeeld ook de legendarische
Everardus Bogardus, over
wie we dankzij Willem Frijhoff
alles weten. In de volgende
fase, na de verovering van
de Middle Colonies door
Engeland in 1664, creëerde
men structuren voor de
kerk voor de lange termijn.
In deze fase kwam ook de
diversiteit van de predikanten aan het licht. Iemand
als Guiliam Bertholf stond
bekend als ‘Coelmanite’,
aanhanger van de nadere
reformator Jacobus Koelman.
De achttiende eeuw vormde
een overgangstijd. In welke
taal moest gepreekt worden? Moest men afhankelijk blijven van de classis
Amsterdam? Voor wie moest
men partij kiezen tijdens de
Revolutie?
Ter vergelijking met de
voorgaande periode komt
ten slotte ook de negentiende eeuw aan de orde.
De Dordtse Kerkorde met
de verstrengeling van kerk
en staat functioneerde in
de Amerikaanse setting niet

meer en moest aangepast
worden. Bovendien wilde
men de predikanten graag
in eigen land opleiden in
plaats van hen over de
oceaan naar Nederland
te moeten sturen. In deze
eeuw kwam er ook een
nieuwe immigratiegolf, nu
van afgescheidenen en hun
voorgangers, zoals Cornelius
van der Meulen.
In de al genoemde
inleiding van Dirk Mouw
geeft deze een voortreffelijke
dwarsdoorsnede van de
inhoud van de bijdragen.
Hij gaat in op het rekruteren van kandidaten en het
beroepingsproces door
de koloniale kerk, op de
hoge kosten die daarmee
gepaard gingen en op de
verschuivende rollen van
de moederkerk en van de
koloniale kerk in dat proces.
Ook de kandidaten
behandelt hij: mogelijke
motieven waarom zij een
beroep aannamen, hun
achtergrond (geografisch,
opleiding en sociaal) en
het – verschuivende –
verwachtingspatroon: een
contract voor enkele jaren
of voor onbepaalde tijd. Ten
aanzien van de theologische achtergrond was er
sprake van een diversiteit
van Pieties, waarbij veel
gemeenten een zekere
voorkeur voor piëtistische
predikanten lijken te hebben
gehad. Dit aspect alsook
de vraag of er een lijn naar
de Great Awakening in
de achttiende eeuw loopt
verdienen nader onderzoek.
Het is wel de vraag of men
Coccejanen en Voetianen
in de Nieuwe Wereld als

twee scherp afgebakende
partijen moet zien (blz. 21);
in de Nederlanden waren de overgangen soms
vloeiend. Van belang bij de
vraag of predikanten het
‘volhielden’ in de Nieuwe
Wereld was niet alleen intellect en onderwijs, maar ook
voorzichtigheid en tact.
Wat betreft de taal zijn er
ook verschuivingen waar te
nemen. Het zijn verschuivingen die opvallend genoeg
niet lineair – van Nederlands
aan het begin naar Engels
in een latere fase – verliepen. Vanuit etnologisch
oogpunt is de relatie tussen
de predikanten en Afrikaanse en inheemse Amerikanen
een interessant, maar ook
moeilijk te reconstrueren
aspect, dat eveneens meer
onderzoek behoeft.
Mijns inziens maakt deze
bundel datgene waar wat
de redactie pretendeert:
dankzij zijn interdisciplinaire
insteek is hij relevant voor
diverse historische subdisciplines. Met deze verzameling biografieën wordt
eerder onderzoek naar de
Nederlandse gereformeerde
kerk in Noord-Amerika bij
elkaar gebracht. De longue
durée-opzet brengt continuiteiten en veranderingen in
beeld. Het waardevolle van
biografische case studies is
dat zij generaliseringen over
belangrijke gebeurtenissen,
zoals de Leisler Rebellion
en het Coetus-Conferentiedispuut, bijstellen. De bundel
biedt een aanzet tot verder
(comparatief) onderzoek
in het grotere kader van de
vraag naar de verhouding
van migratie en religie.
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Ardjan Logmans
Tweeduizend jaar geschiedenis van de Nederlanden in
vijfhonderd bladzijden. Dat lijkt
onmogelijk, maar het onlangs
verschenen boek Geschiedenis van de Nederlanden weet
een fraai overzicht neer te
zetten van de geschiedenis
van Nederland, en, o ja, ook
van België.
Het geschiedenisboek heeft
zelf inmiddels ook geschiedenis opgebouwd. De eerste
druk van Geschiedenis van
de Nederlanden verscheen in
1993. Na een aantal geactualiseerde herdrukken is er
opnieuw een druk verschenen
die “ingrijpend herzien en verbeterd” is. Aan de universiteiten
van bijvoorbeeld Groningen,
Leiden en Nijmegen behoort
het boek tot de studiestof van
de opleiding Geschiedenis. En
niet alleen propedeusestudenten doen er hun voordeel mee.
Ook andere geïnteresseerden
vinden in het boek een beknopt en handzaam overzicht
van de geschiedenis van de
Nederlanden.
De relatieve ouderdom van het
boek is af te lezen aan de namen van de acht historici die
aan het boek hebben meegewerkt. De meesten zijn inmiddels met emeritaat gegaan en
enkelen zijn overleden. Desondanks beloven de opstellers in
het woord vooraf dat “de verschillende auteurs een groot
aantal correcties en aanvullingen [hebben] aangebracht,
op basis van recent onderzoek
en van suggesties die hun
door de lezers en gebruikers
van het boek werden aange-
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reikt”. Alleen de bijdrage van A.
Th. van Deursen, overleden in
2011, is ongewijzigd opgenomen in het boek. Het hoofdstuk over de revolutieperiode
tussen 1780 en 1830 van de
in 2013 overleden J. Roegiers
is op onderdelen aangepast.
De andere historici die aan het
boek hebben meegewerkt, zijn
W.P. Blockmans, J.C.H. Blom, P.
Janssens, en E. Lamberts, L.J.R.

Nederland na 1830 wordt in
aparte hoofdstukken behandeld. Van een vergelijking
tussen beide landen is, op
het epiloog na, eigenlijk geen
sprake.

Milis en N.C.F. van Sas.

houdt met geschreven bronnen. Op Nederlands grondgebied zijn die er voor het eerst
te vinden door de Romeinse
expansiedrift. Het tijdperk ervoor wordt beschouwd als het
terrein van de archeologie.

Het is een opvallende keuze
om zowel de Nederlandse als
de Belgische geschiedenis in
één band op te nemen. De
opstellers, Blom en Lamberts,
gewagen van de Groot-Nederlandse geschiedenisopvatting,
waarvan de Utrechtse historicus Pieter Geyl een voorstander was. Het boek steunt deze
“bescheiden twintigste-eeuwse
traditie” in de geschiedschrijving. Maar er zijn ook pregnantere redenen om de geschiedenis van België en Nederland
te bundelen. ”Wel is het zo dat
de Nederlandse gewesten tot
in de zestiende eeuw geen
duidelijk afgebakende grenzen
kenden en dat zij ook slechts
voor korte perioden een politieke eenheid vormden. Toch
vertoonden zij in meer dan
één opzicht gemeenschappelijke kenmerken en maakten
zij gelijksoortige ontwikkelingen
door, waardoor zij zich onderscheiden van omringende
landen. Een gezamenlijke
behandeling van de geschiedenis van de Nederlanden
is dus goed te verdedigen,
al was het maar als opstap
naar een transnationale, meer
Europese geschiedenis.” Die
laatste zin belooft te veel, want
de geschiedenis van België en

Het boek begint de geschiedschrijving aan het begin van
de christelijke jaartelling. Dat
zal op de gedachte steunen
dat geschiedenis zich bezig-

Heel beknopt, in enkele tientallen bladzijden, wordt de tijd
tot aan de late middeleeuwen
behandeld. Het boek presenteert zich het best als een
algemeen overzicht van de
nieuwe tijd. Voor studenten is
dat overigens geen probleem.
Vakken als oudheid en middeleeuwen hebben hun eigen
handboeken.
Als leidende factoren in de
geschiedenis kozen de historici
in het boek voor de politiek en
de economie. Dat is enerzijds
een klassieke insteek voor een
handboek. Aan deze twee
perspectieven kunnen veel
grote gebeurtenissen worden
opgehangen. Anderzijds is het
jammer dat andere facetten
als cultuur en religie er soms
bekaaid afkomen.
Zo is er in het boek nauwelijks
informatie te vinden over de
Reformatie. Ongetwijfeld zal
historicus Blockmans tegenwerpen dat deze vernieuwingsbeweging vooral plaatsvond

in Duitsland en Frankrijk. Maar
juist in de Nederlanden werd
de Reformatie goed ontvangen. Daaraan besteedt Blockmans slechts twee bladzijden.
De onafhankelijkheidsstrijd van
de Nederlanden die vervolgens losbarst, krijgt bij hem
het karakter van een politieke
strijd. Dat is jammer, omdat de
godsdienstige achtergrond
van de strijdende partijen juist
van groot belang was. In het
volgende hoofdstuk, over de
Nederlanden tussen 1579 en
1780, maakt Van Deursen dat
goed, door ruim aandacht
te schenken aan religie, en
daarnaast ook aan cultuur,
wetenschap en welvaart.
Het laatste hoofdstuk ten
slotte, over het meer recente
verleden van Nederland,
noemt alle aspecten die genoemd moeten worden in een
handboek. Omdat J.C.H. Blom
als leidraad de verzuiling en
de ontzuiling gebruikt, komen
gebeurtenissen anekdotisch
aan bod. De begrippen zijn
handig om bepaalde gebeurtenissen te rangschikken. Maar
de termen verklaren zelf niet
zo veel en veel gebeurtenissen
van na de oorlog behoeven
meer uitleg dan het antwoord
dat het te maken heeft met
ontzuiling.
Als handboek voldoet Geschiedenis van de Nederlanden prima. Voor wie meer wil
lezen, kan achterin het boek
een uitgebreide literatuurlijst erop naslaan. Daarmee
scheiden de auteurs het kaf
van het koren en bieden ze de
lezer alle mogelijkheid om zich
op een bepaald terrein bij te
lezen.


29
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COLUMN

Preken voor kinderen

onderwijs

C. Houtman, Kinderkerk en kinderpreek,
geloofsopvoeding in het negentiende-eeuwse
protestantse Nederland, Heerenveen: Uitgeverij
Groen, 2013, 277 blz., € 24,95,
ISBN 978 90 8897 077 1

Toetsweek

Ardjan Logmans
Hoe moesten verpauperde Nederlanders in de negentiende
eeuw een lesje burgerlijke beschaving krijgen? Een van
de mogelijkheden was het verkondigen van de burgermansmoraal op de kansel. Oudtestamenticus dr. Cees Houtman beschreef met het in 2013 verschenen boek Kinderkerk
en kinderpreek een kerkelijke beschavingscampagne onder
kinderen.
De jeugd van vooral arme Nederlanders dreigde kerkelijk en
maatschappelijk af te haken, concludeerden predikanten in
de negentiende eeuw. Met een kinderpreek – een verschijnsel al bekend in de achttiende eeuw – werd deze randkerkelijken onderwijs gegeven uit de Bijbel. Om de kinderen te
lokken, kregen ze bij trouwe kerkgang tijdens kerst warme
kledingstukken tegen de winterse kou.
Houtman bestudeert in detail een aantal kinderpreken.
Een belangrijke en veel terugkomende uitkomst van het
onderzoek is de verhouding tussen preek en maatschappij.
Kinderen kregen vaak ingeprent hoe ze een net christelijk
leven konden leiden. Houtman merkt dat predikanten een
“standensamenleving” verkondigden. Armoede en rijkdom
waren door God gewild, daar viel niet aan te tornen. De
kinderen, vaak afkomstig van arme ouders, leerden dus
dankbaar te zijn voor wat te kregen, gehoorzaam te zijn
aan het gezag en zich niet te buiten te gaan aan drank en
andere excessen. Een vergelijking met negentiende-eeuwse
gezinsopvoeding (Nelleke Bakker, 1995) of adviesliteratuur
(Marja van Tilburg, 1998) had de studie echter meer verdieping gegeven.
De kwaliteit van de preken voor kinderen slaat Houtman niet
hoog aan. De zinnen zijn moeilijk en abstract en de exegese
vlak of vol van “loodzware theologie”. Ook de voordracht,
die lastiger te distilleren is uit de gedrukte preken, zal vaak
niet meeslepend zijn geweest voor de kinderen, meent
Houtman. Met deze beoordeling bewijst hij wellicht de “21steeeuwse lezer” een dienst, maar het blijft gissen welke criteria
predikanten zelf aanhielden bij het opzetten van een kinderpreek – die criteria waren er in elk geval wel voor ‘normale’
preken – en hoe de preken zijn geland bij de doelgroep.
De kinderkerk heeft echter nauwelijks een evaluatie gekregen, stelt Houtman. Bij predikanten en kerkenraden is het
verschijnsel kinderpreek blijkbaar alleen afgehamerd onder
het uitspreken van enkele prijzende woorden. En kinderen
hebben op latere leeftijd nooit meer teruggeblikt op de
kinderkerk.
Ondanks deze open eindjes heeft Houtman met zijn nieuwe
publicatie de Nederlandse kerkgeschiedenis een mooie
dienst bewezen.
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VITRINE & AANGELICHT

Ruben Teunissen

Gerard Raven

De Bijbel ligt open op de katheder. Het is al snel stil.
De leerlingen zijn vrij geconcentreerd. Het is alleen de
vraag waarop ze zijn gefocust. Als je de ogen zo ziet,
dan lijken sommige leerlingen bewust te willen luisteren
naar de boodschap uit Gods Woord. Anderen lijken
zich meer bezig te houden met het uit elkaar houden
van wiskundige formules. Of gaan nog snel even enkele kenmerkende aspecten langs.

l De

De eerste toetsweek van het jaar is begonnen. De
havo- en vwo-leerlingen mogen weer laten zien in
hoeverre ze de stof kennen en beheersen. Het is mooi
om de lichaamstaal te zien waarmee dat gepaard
gaat. Een meisje zit wat te sabbelen aan haar pen. Een
jongen wiebelt schijnbaar ontspannen op zijn stoel
heen en weer. Een andere leerling kijkt in het luchtledige, wellicht in afwachting van het moment waarop
zijn brein het juiste antwoord op de vraag ontsluit.
Volgende week zal blijken of het gelukt is en wat het
alles waard is geweest.
Net als aan het begin van elke dag, beginnen we ook
deze toetsronde met lezen uit de Bijbel. Gods Woord
geeft aan dat ons leven ook wordt getoetst. Niet een
momentje uit ons leven, maar heel ons leven. Wat
schieten we tekort als we dat naast Gods toetssteen
leggen. Het cijfer is hier ontegenzeggelijk een onvoldoende. Maar dan het Evangelie: God de Vader
neemt ons niet aan om wat wij presteren, maar om het
volbrachte werk van Zijn Zoon. Het is Gods Geest die
de nevel op doet klaren. Die de nacht bant en ons stelt
in het licht der waarheid (gezang 328 uit het Liedboek
voor de Kerken). Niet werken voor een cijfer dus, maar
voldoende bevonden worden door Gods eigen werk.
Gecorrigeerd en geleid worden door Gods Geest. “’t
Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons
verrichten.” Het is genade dat Hij dat ook wil doen in
ons.

tentoonstellingen zijn gesorteerd
op einddatum.
l Omdat bijna alle musea de museumkaart accepteren wordt dit niet meer
vermeld.
l Vraag eens een rondleiding of schoolprogramma aan!

Eerste Wereldoorlog. Huis Doorn, www.
huisdoorn.nl.
t/m 4 januari
Belgen op de vlucht. Gastvrij Amersfoort 1914-1918. Museum Flehite, Amersfoort, www.museumflehite.nl.
t/m 1 maart
Ik geef om jou! Naastenliefde door de
eeuwen heen. Zie Aangelicht. Museum
Catharijneconvent, Utrecht, www.catharijneconvent.nl.
20 december-8 maart
Tweehonderd jaar Koninkrijk der
Nederlanden. Zie Aangelicht. Kunsthal,
Rotterdam, www.kunsthal.nl.

Cornelis van Stolk 1909 (fotograaf
J. van der Rijk Rotterdam; collectie
Atlas Van Stolk)

Ik geef om jou
‘Heb je naaste lief als jezelf’, maar hoe
doen we dat eigenlijk? Het Catharijneconvent neemt u mee in de geschiedenis van de naastenliefde en religieuze
stromingen vanaf de middeleeuwen.
De Werken van Barmhartigheid spelen
hierbij een belangrijke rol, van de zorg
voor de armen, de zieken, de kinderen,
gevangenen, de ouden van dagen tot
aan de stervenden en de doden. Als een
rode draad loopt de verbeelding van de
figuur van Caritas door de thema’s heen.
U zult merken dat dit niet alleen een
historisch verhaal is, maar een verhaal
van nu, van ieder van ons. Dat daagt
bezoekers uit om na te denken over

Tweehonderd jaar Koninkrijk
In tweehonderd jaar is Nederland
ingrijpend veranderd. Aan de hand van
de drukwerkcollectie van Atlas Van Stolk
kijkt u naar stad en platteland, verzuiling
en ontzuiling, de mondige burger en
de emancipatie van de vrouw. Dat zijn
thema’s uit een essay van schrijver Rudy
Kousbroek.

hun eigen houding! Dit is een project in
samenwerking met dertig maatschappelijke organisaties.
Er is een gratis multimediatour vol met
bijzondere getuigenissen van weldoeners, zorgverleners en hulpbehoevenden.
U kunt in gesprek gaan met drie personen die hun ervaringen willen delen
(meer verhalen op www.catharijneverhalen.nl). De wandeling Naastenliefde
in de stad is te laden van www.izi.travel/
app.

Ruben Teunissen is docent geschiedenis op het Calvijn

College in Goes.
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permanent
Tusschen twee vuren. Nieuwe vaste
presentatie over Nederland en de

Aangelicht

En ook in het wereldgebeuren. Volgens het examenprogramma moeten onze leerlingen weten dat de
indeling in tijdvakken maar een beperkt perspectief op
de geschiedenis vertegenwoordigt. Als christenhistorici
beamen we dat van harte, en mogen we van een
extra dimensie in het verleden weten, namelijk het werk
van de Heilige Geest: “Het werk der eeuwen, dat Zijn
Geest omspant, volvoert Zijn hand.”



permanent
De Bijbelzaal is verhuisd naar een
bovenverdieping. In deze zaal wordt
het verhaal verteld over de oorsprong,
invloed en inhoud van de Bijbel.
De zeventig thema’s zijn gekozen met
inbreng van het publiek. Onder de
bruiklenen bevindt zich een groots
zeventiende-eeuws schilderij door Massimo Stanzione, waarop Salomé en het
hoofd van Johannes de Doper staan
afgebeeld.
Bijbels Museum, Amsterdam, www.
bijbelsmuseum.nl.
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