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REDACTIONEEL

Een nieuw jaar, een nieuwe Transparant. En zoals u ziet, ook een geheel 
vernieuwde Transparant. De Vereniging van Christen-Historici heeft de 
overstap gemaakt naar samenwerking met een nieuwe partner om zo de 
identiteit van de vereniging en het blad als staande in de traditie van de 
reformatie te verankeren. Daarnaast wil de VCH zoeken naar manieren om 
die identiteit te bevestigen en te onderzoeken in een tijd van snelle veran-
deringen. Transparant wil een tijdschrift zijn dat geschiedenis en zingeving 
met elkaar verbindt.

Het blad opent met een ‘In memoriam’ van A.Th. van Deursen die in 
november overleed. Hij mag gelden als een van de invloedrijkste en 
meest inspirerende historici die zich bij onze vereniging betrokken voelden. 
Arjan Nobel brengt zijn nalatenschap in kaart, en sprak met Jos Wienen, 
burgemeester van Katwijk, die bij Van Deursens laatste studie betrokken 
was. Marijke Huisman doet verslag van haar onderzoek naar de maat-
schappelijke positie van vrouwen in de negentiende eeuw, en richt zich 
in het bijzonder op bekeringsgeschiedenissen. Ook vindt u in dit nummer 
een artikel van de hand van Hans Ester over de verwerking van de Boe-
renoorlog in de Zuid-Afrikaanse literatuur. De verankering van de VCH in 
de internationale reformatie blijkt uit het artikel van de Brits-Amerikaanse 
historicus David Trim. Humanitaire interventies, zo betoogt hij, hebben een 
lange geschiedenis die deels zijn terug te voeren op ideeën uit de tijd van 
de reformatie in Frankrijk, Engeland en de Republiek. 

Zoals u kunt zien gaat Transparant met zijn tijd mee door explicieter aan 
te sluiten bij de virtuele wereld. Er is een nieuwe rubriek, ‘Geschiedenis 
2.0’, waarin we relevante websites grondig aandacht willen geven. In dit 
nummer opent Geert Schipaanboord met een analyse van Pietas Online, 
een digitale bibliografi e van vroomheidsliteratuur. Daarnaast is er nog 
een nieuwe, actuele rubriek, verzorgd door Ardjan Logmans, met daarin 
berichten over archieven, prijzen, conferenties enzovoort. Deze rubriek 
staat naast de bekende rubriek ‘Vitrine’ over tentoonstellingen, bijgehou-
den door Gerard Raven. Tot slot zoekt Transparant ook het debat op, in de 
vorm van twee nieuwe columns op het gebied van geschiedonderzoek 
en –onderwijs. In dit nummer vindt u bijdragen van John Exalto en onze 
voormalig hoofdredacteur Ton van der Schans.

Kortom, met deze nieuwe opzet en uitstraling hoopt Transparant op 
hernieuwde wijze ons verleden toegankelijk en bespreekbaar te maken. 
Als hoofdredacteur ben ik zeer dankbaar voor het bestuur en de redactie-
leden die de afgelopen maanden hard gewerkt hebben om een ver-
nieuwde Transparant te verzorgen, evenals onze nieuwe collega’s bij Erdee 
Media Groep, die de transitie hebben versoepeld en ons met veel enthou-
siasme hebben binnengehaald. Maar bovenal bedank ik u, de lezers/
christenhistorici die de vereniging en het blad dragen en bestaansrecht 
geven. We hopen dat Transparant niet alleen blijft boeien, maar zich ook 
mag verheugen in een groeiend aantal lezers die op zoek zijn naar zin in 
de geschiedenis.

David Onnekink

Zin in 
geschiedenis
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Geschiedenis Online Prijs

KB en Nationaal Archief 
gaan fuseren

Voorwerpen Titanic geveild

Binnenkort wordt de Geschiedenis Online Prijs 
uitgereikt. De beheerders van de beste historische 
website ontvangen 2500 euro. Ook gaan ze met 
een beeldje naar huis van kunstenares Gonneke 
van Echten. De trofee beeldt de geschiedenis op 
internet uit. Tot 10 februari is het mogelijk om te 
stemmen op www.geschiedenisonlineprijs.nl. De pu-
blieksprijs is in het leven geroepen om de versprei-
ding van geschiedenis op internet te stimuleren. Er 
is een verhoogde kans op het winnen van de prijs 
wanneer de informatie op de historische website 
goed toegankelijk is. Een van de kanshebbers is het 
krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek (foto). 
De Geschiedenis Online Prijs is een initiatief van 
Historisch Nieuwsblad en www.archieven.nl.

De Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief, 
beide in Den Haag, gaan fuseren. Het voorstel 
daartoe van staatssecretaris Halbe Zijlstra is goed-
gekeurd door het kabinet. De instellingen gaan per 
1 juli 2013 samen verder. De beide instituten die pal 
naast elkaar gehuisvest zijn, werken al samen. Zo 
voeren ze gezamenlijk een project uit om het papie-
ren erfgoed te behouden. Volgens de Koninklijke Bi-
bliotheek levert de fusie een compacte rijksoverheid 
op. Het kabinet is daar voorstander van. De fusie is 
ook mogelijk omdat de digitalisering van stukken 
het verschil tussen de bibliotheek en het archief 
aanzienlijk heeft verkleind.

Een groot aantal voorwerpen uit de Titanic wordt 
in het voorjaar verkocht. Meer dan 5500 objecten, 
zoals porselein en delen van de romp, gaan 1 april 
in New York onder de hamer. De opbrengst van de 
veiling wordt 15 april bekendgemaakt. Op die dag 
zonk honderd jaar geleden het megaschip. Meer 
dan 1500 van de ruim 2000 opvarenden kwamen 
toen om het leven. De waarde van de collectie 
bedraagt ongeveer 146 miljoen euro, aldus Premier 
Exhibitions, het moederbedrijf van RMS Titanic, de of-
fi ciële berger van het wrak. De verkoop van de voor-
werpen moet nog worden goedgekeurd. Volgens 
maritieme juristen zijn voorwerpen van de Titanic 
internationale schatten. In 2010 is besloten dat spul-
len van de Titanic toegankelijk moeten blijven voor 
toekomstige generaties.
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beeld Koninklijke Bibliotheek Den Haag
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Stadsarchief Keulen heropend

Congo’s democratie 
in ademnood

Deel Dode Zeerollen online

Het Historisches Archiv der Stadt Köln is begin 
januari offi cieel heropend. Het stadsarchief stortte 
in maart 2009 grotendeels in, waarschijnlijk van-
wege het boren van een ondergrondse metrotun-
nel onder het gebouw. In de geopende leeszaal 
aan de Frankfurter Strasse kan nu na telefonische 
aanmelding een relatief klein aantal archiefstukken 
worden ingezien. Het stadsarchief gaat het aantal te 
raadplegen stukken geleidelijk aan vermeerderen. 
Een deel van de bescheiden kon na de ramp in 
2009 gered worden. Van dit belangrijke document 
uit 1396 moesten alle zegels worden gerestaureerd. 
Het stadsarchief heeft het proces van digitalisering 
van stukken versneld ingevoerd. Het Keulse archief 
prees zichzelf in het verleden aan als het grootste 
stadsarchief ten noorden van de Alpen.

Congo’s democratie verkeert in ademnood. Dat zei 
dr. David van Reybrouck tijdens het uitspreken van 
de Leidse Cleveringarede op 28 november. Sinds 
de eerste verkiezingen in 2006 na een dictatoriaal 
tijdperk, is het land in politiek en maatschappelijk 
opzicht “er fel op achteruitgegaan”, signaleert Van 
Reybrouck, vooral bekend van zijn boek over Congo. 
Voormalige koloniale overheersers begeleiden arme 
landen te kort om echt wezenlijke veranderingen te 
kunnen doorvoeren. Hij bestrijdt de opvatting dat 
democratie een westers exportproduct moet zijn. Hij 
stelt dat het uitschrijven van gemeenteraadsverkie-
zingen een stap naar democratie kan zijn.

Het Israel Museum in Jeruzalem en webreus Google 
hebben een deel van de Dode Zeerollen gedigita-
liseerd en op het internet gezet. Op de website van 
het museum staan vijf rollen: het Bijbelboek Jesaja, 
de Tempelrol, de Oorlogsrol, de Gemeenschapsregel 
en de Bespreking van Habakuk. De rollen zijn door 
Google doorzoekbaar gemaakt op trefwoorden. 
Ook kunnen fragmenten worden vertaald in het 
Engels. De Dode Zeerollen bestaan uit ongeveer 
negenhonderd documenten, die in 1947 werden 
gevonden in grotten bij Qumran. De rollen bevat-
ten de oudste overgeleverde Bijbelteksten die nu 
bekend zijn. Een aantal rollen zijn in Nederland te 
zien. Het Drents Museum in Assen en de Nieuwe 
Kerk in Amsterdam hebben een tentoonstelling met 
fragmenten van de Dode Zeerollen. 

NIEUWS
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beeld Hollandse Hoogte, Friso Keuris
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Op 21 november 2011 overleed A.Th. van Deursen. Hij 
gold als een van de belangrijkste kenners van de ze-
ventiende eeuw, maar schreef even gemakkelijk over 
hedendaagse onderwerpen. Een evaluatie van het 
werk van een cultuurhistoricus die de cultuurkritiek niet 
schuwde.

Arjan Nobel

Hij kijkt wat ongemakkelijk in de lens. 
Gekleed in een stemmig donker pak. 
Naast hem een lederen tas van degelijke 
kwaliteit. Een ouderwets attribuut? 
Daar is geen twijfel over. Maar vooral: 
helemaal gevuld. Een mens zou on-
der het gewicht bezwijken. De kamer 
oogt verder saai, deprimerend zouden 
sommigen zeggen. Orde lijkt hier het 
sleutelwoord. Enkele boeken, keurig 
gerangschikt op een bureau. Wie goed 
kijkt, ziet het Jaarboek voor de geschie-
denis van de Gereformeerde Kerken in 

Nederland op het stapeltje liggen. Maar 
het meest opvallende element in deze 
ruimte is toch wel de tafel, linksachter, 
tegen de muur. Die staat vol, helemaal 
vol. Bakjes en kaartjes; boeken en arti-
kelen in wording.

Soms zegt een beeld meer dan duizend 
woorden. Dat geldt zeker voor deze 
foto van A.Th. van Deursen, genomen 
in 2005 aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Wat zit er eigenlijk niet in? 
De hoofdpersoon zelf had die vraag ver-
moedelijk niet zo interessant gevonden. 

Vertellen en 
blijven  
vertellen. A.Th. 
van Deursen 
(1931-2011)

VAN DEURSEN
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onderstrepen, koos hij daartoe de enigs-
zins moedeloos klinkende woorden: ‘wat 
belangrijk is, is nooit vervelend’. Die 
vaste overtuiging zal ik nodig hebben 
om vooral met behulp van deze reso-
lutiën een vraag te beantwoorden, die 
haar vermakelijkheid wel geheel aan de 
belangrijkheid zal moeten ontlenen: wat 
hebben wij te verstaan onder de gene-
rale petitie en de staat van oorlog?”6 

Uit de bronnen die Van Deursen op het 
Bureau bestudeerde, volgden als vanzelf 
publicaties over de Nederlandse staat en 
haar instituties. Volgens eigen zeggen 
droomde hij er in die jaren er weleens 
van om “een klein extra baantje te heb-
ben als buitengewoon hoogleraar in de 
geschiedenis van de staatsinstellingen”.  
Met “die institutionele geschiedenis kun 
je gemakkelijk een leven vullen”, zo 
merkte hij zelf eens op. Toch zal hij niet 
herinnerd worden als een institutioneel 
historicus. Hoe dan wel?

A.Th. van Deursen gaat de geschiede-
nis in als de historicus die de mensen, 
en dan vooral de ‘gewone’ mensen, uit 
de schaduw van de Gouden Eeuw wist 
te halen. Maritgen Gerrits uit Berkel 
en Rodenrijs, Claertgen Willems uit 
Schipluiden, Trijn Willems uit Ursem, 
Mieus Cornelisz uit Graft, Meynert 
Dircksz uit De Rijp en vele, vele ande-
ren. We ontmoeten ze in Bavianen en 
slijkgeuzen, in Kopergeld en natuurlijk 
vooral in Graft. Hier is Van Deursen op 
zijn best. Hij wandelt door het dorp, 
ontmoet mensen, gaat bij ze naar bin-
nen en observeert ze in hun dagelijkse 
bezigheden. Het is overigens opvallend 
dat hij de Grafters beter lijkt te ken-
nen dan de Kattekers. In Graft stapt 
hij over de drempel, in Katwijk blijft 
hij op straat lopen en blikt af en toe 
door een raam naar binnen. Dat heeft 
zeer zeker te maken met het gebruikte 
archiefmateriaal. Graft is gebaseerd op 
een grote diversiteit aan bronnen, van 
schepenresoluties tot boedelinventaris-
sen. Katwijk daarentegen leunt voor 
een belangrijk deel op notulen van de 
gemeenteraad en gegevens uit de plaat-
selijke krant. 

In de manier waarop Van Deursen de 
mensen in zijn boeken beschreef, ligt 
ook de kern besloten van zijn omgang 
met de geschiedenis. Of ze nu Maurits 
van Nassau of Mary Jans alias Schurffde 
Mary heetten, geen mens verdient dat 
men zijn lot vergeet.  Van Deursen zag 
het als zijn taak deze mensen recht te 
doen: 

 “Als ik die gestorvenen ontmoet, in de 
boeken en archiefstukken die nog van 
hen spreken, dan denk ik vaak aan het 
woord van Jezus dat we lezen in Lucas 
20:38, “Hij is niet een God van doden, 
maar van levenden, want voor Hem 
leven zij allen.” Ze zijn nog altijd onze 
naasten, ook als ze gestorven zijn.”9

Toch is het de vraag of deze omgang 
met de overleden medemens soms niet 
botste. Met de vraag waarom Maurits, 
ter wille van de dynastie, niet voor wettig 
nageslacht zorgde, wist hij zich eigenlijk 
moeilijk raad. Het was weliswaar een 
aandachtspunt, maar voor hem was het 
in ieder geval geen reden om uitvoeriger 
in te gaan op de seksuele escapades van 
de stadhouder. “Bij veel mensen horen 
seksuele verlangens tot de geheime 
sector van hun leven, die ze naar buiten 
toe zorgvuldig verbergen. Mijns inziens 
heeft die op de publieke zijde van hun 
bestaan nauwelijks invloed.”  In het 
laatste deel van dit antwoord zit wellicht 
de crux. Van Deursen focust in zijn 
boek vooral op de militair-politieke rol 
van Maurits, terwijl vragen rond hof en 
hofcultuur buiten beschouwing blijven. 
Daarbij komt dat psychologiseren hem 
vreemd was. Hij kwam Maurits welis-
waar tegen in Den Haag, maar dan wel 
in het archief.

Cultuurkritiek en christelijke  
geschiedschrijving
Wie het oeuvre van A.Th. van Deursen 
overziet, ziet een aantal ontwikkelingen. 
Eén daarvan moet hier zeker genoemd 
worden, namelijk dat Van Deursen 

vanaf het midden van de jaren tachtig 
zich in toenemende mate ontpopte als 
cultuurcriticus. Sleutelmoment daarin 
vormt ongetwijfeld de Huizinga-lezing 
uit 1994, waarin hij een vergelijking 
maakte tussen de ideeën van Da Costa 
en Huizinga. In navolging van beide 
mannen hield Van Deursen zijn publiek 
voor dat een cultuur van schuivende 
normen zichzelf aan ontreddering zou 
prijsgeven. Wanneer de maatschap-
pelijke discussie bij meerderheid van 

stemmen ging beslissen, was de patiënt 
er slechter aan toe dan ooit.  De reacties 
waren fel, de tegenreactie – “De laatste 
jaren heb ik weinig gelegenheid gevon-
den de publicaties van collega Brands te 
volgen” – overbekend.  Opvallend in dit 
verband is vooral dat met name in het 
latere wetenschappelijke werk van Van 
Deursen de cultuurkritiek steeds vaker 
de cultuurgeschiedenis raakte. Zeker in 
zijn laatste boek over Katwijk. In zaken 
als prostitutiebeleid, homohuwelijk en 
zondagsopenstelling eiste de hogere 
overheid dat de landelijke wetgeving ook 
in Katwijk werd gerespecteerd. “Maar”, 
zo merkt Van Deursen enigszins vilein 
op, “dan blijft de vraag of een overheid 
die respect verlangt niet gehouden is 
zichzelf respectabel te gedragen”. 

Toch was een uitgesproken chris-
telijke benadering van de geschiede-
nis mogelijk, zo schreef hij in 2010 
in Transparant.  Een stuk dat we wel 
kunnen karakteriseren als zijn christen-
historische testament. Over de toekomst 
van de VCH liet hij zich liever niet uit. 
Dat was iets voor optimisten; zelf zag 
hij de toekomst van de nieuwe zuilorga-
nisaties namelijk donker in. Des te meer 
woorden had hij over voor de kern van 
de zaak: de toekomst van de christelijke 
geschiedschrijving. Niemand hoefde 
zich bij voorbaat verplicht te voelen tot 
dienst aan Grote Idealen. Maar het werk 
van een christelijke historicus diende 
wel betekenis te hebben voor anderen. 
Het vormgeven daarvan kon op twee 
manieren. Allereerst “terloops probe-
ren uit te leggen wat christenen voor 
mensen zijn, en wat voor samenlevingen 

zij vorm gegeven hebben”. In de tweede 
plaats stelling nemen tegen “quasi-
geschiedwetenschap”, tegen geschiede-
nis die wordt gemaakt om filosofische, 
religieuze, hedonistische of andere 
prioriteiten te onderbouwen.

A.Th. van Deursen laat de VCH een 
belangrijke opdracht na. In de huidige 
omstandigheden heeft die, zo meende 
hij zelf, wel “enige urgentie”. Maar, zo 
voegde hij eraan toe, het is niet buiten-
gewoon moeilijk. “We moeten rustig en 
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“Van Deursen toont zich een meester 
in het combineren en het inventief 
gebruiken van de bronnen. Soms zelfs 
op het suggestieve af.”
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Maar als deze hem was gesteld, dan was 
hij het antwoord naar alle waarschijn-
lijkheid schuldig gebleven. “Ik mis het 
visuele vermogen van Johan Huizinga, 
die de mensen echt voor zich zag. Maar 
de informatie helpt mij om hun levens 
in te vullen, en zo komen ze toch een 
beetje dichterbij.” 

A.Th. van Deursen: cultuurhistori-
cus, cultuurcriticus, christenhistoricus. 
Welke lijnen vallen er te ontdekken 
in zijn leven, in zijn werk? Wat was 
zijn betekenis voor de historische 
wetenschap en voor de Vereniging van 
Christen-Historici?

Bronnen als basis
Met beelden kon Van Deursen niet zo 
veel.  Geschreven bronnen vormden 
voor hem de basis, zowel van zijn 
arbeidzame leven als van zijn werk.  
Het begon al tijdens zijn studie in 
Groningen. Daar kreeg hij les van de 
hoogleraar nieuwe geschiedenis P.J. van 
Winter. Die gold als streng, zeker als 
het ging om het gebruik van archief-
materiaal. Vooral bepalend voor Van 
Deursens verdere loopbaan was echter 
zijn aanstelling in 1958 bij het Bureau 
der Rijkscommissie voor Vaderlandse 
Geschiedenis in Den Haag, het huidige 
Huygens ING. Jarenlang werkte hij 
aan de uitgave van de resoluties van 
de Staten-Generaal. Regel voor regel, 
resolutie na resolutie, kroop hij door de 
jaren 1610 tot en met 1616. Het leverde 
een schat aan informatie op. Een van 
de eerste resultaten verscheen in 1965: 
Honni soit qui mal y pense?, een boek 
over de plaats van de Republiek tussen 
de buitenlandse mogendheden tijdens de 
eerste jaren van het Twaalfjarig Bestand.

In 1967 werd Van Deursen benoemd 
tot lector, en later tot hoogleraar, aan 
de Vrije Universiteit. De werkomgeving 
werd anders, de werkwijze bleef gedu-
rende de gehele academische periode 
praktisch hetzelfde. De bronnen waren 
de leidraad, iets wat we terugzien bij 
zowel Bavianen en slijkgeuzen als de 
Kopergeld-deeltjes en bij Een dorp in de 
polder. Stuk voor stuk parels, zowel in 

taal- als in brongebruik. Dat geldt zeker 
ook voor de boeken die na zijn emeri-
taat in 1996 verschenen: Maurits van 
Nassau, Een hoeksteen in het verzuild 
bestel en In Katwijk is alles anders.

Over al deze publicaties zou een hoop 
te zeggen zijn. Wanneer we ons bij een 
analyse, noodgedwongen, beperken tot 
het brongebruik, dan vallen in het om-
vangrijke oeuvre een aantal belangrijke 
overeenkomsten te ontdekken.  Aller-
eerst staan, zoals gezegd, de bronnen 
vrijwel altijd centraal. Theorieën worden 
maar zelden gebruikt. “Beschrijving 
dient altijd aan verklaring vooraf te gaan 
en zolang in de beschrijving nog veel 
onzeker is, of zelfs totaal onbekend, 

komt poging tot verklaring te vroeg”, zo 
schrijft hij zelf in zijn woord vooraf van 
Mensen van klein vermogen. Met deze 
aanpak neemt Van Deursen een belang-
rijke consequentie voor lief, namelijk 
dat een volledig en samenhangend beeld 
voor veel onderwerpen voorlopig niet 
kan worden geschetst. Dat kan pas wan-
neer er veel, veel meer lokaal archiefon-
derzoek is gedaan. 

In de tweede plaats toont Van Deursen 
zich een meester in het combineren en 
het inventief gebruiken van de bronnen. 
Soms zelfs op het suggestieve af. Voor-
beelden te over, tot het jongste boek 
over Katwijk aan toe. Duitsgezinden in 
de oorlog, wat waren dat eigenlijk voor 
mannen? Inventarislijsten van goede-
ren die zich bij hun arrestatie in mei 
1945 in hun woningen bevonden, geven 
antwoord: op 42 lijsten slechts 3 bijbels 
en 1 psalmboek. Voor Van Deursen is 
de conclusie helder: veel kerkgangers 
waren er niet bij. Daarbij komt dat ker-
kelijke bronnen zijn idee ondersteunen: 
“Slechts drie leden van de NSB waren 
hervormd, drie andere gereformeerd. 

Eén hervormd meisje is kerkelijk met 
een Duitser getrouwd.” 

Een derde opvallende punt is de 
microscopische blik die Van Deursen 
hanteert. De focus ligt, mede door 
zijn brongebruik en het ontbreken van 
theorieën, vaak volledig op het onder-
zoeksonderwerp. Vergelijkingen worden 
maar zelden getrokken. Nadeel daarvan 
is dat de wereld soms niet groter is dan 
de reikwijdte van de door hem gebruikte 
bronnen en veranderingen aan het 
onderwerp voorbij lijken te gaan. Dat 
is bijvoorbeeld goed te zien bij Men-
sen van klein vermogen. De bronnen 
hiervan - eigenlijk het restant van het 
onderzoek voor Bavianen en slijkgeuzen 

- beslaan vooral het eerste kwart van de 
zeventiende eeuw. Het boek wekt echter 
de suggestie dat het geschetste beeld 
opgaat voor een veel langere periode, 
terwijl het voorbijgaat aan een aantal 
grote wijzigingen die zich voordeden 
op economisch gebied.  Dat statische 
element vinden we ook wel terug in 
zijn andere studies, hoewel Katwijk in 
dat opzicht opvallend anders is. Hier 
heeft Van Deursen de gelukkige keuze 
gemaakt door het boek in drie tijdvak-
ken op te delen. 

Mensen in het middelpunt
Wie ‘Van Deursen’ zegt, noemt meestal 
direct ‘Bavianen’, ‘Kopergeld’, ‘Graft’ 
of ‘Maurits’. Daarmee doen we hem 
echter niet geheel recht. Minstens zo 
belangrijk zijn de artikelen, waarvan 
sommigen uitgroeiden tot ‘klassiekers’ in 
het vakgebied. Op eenzame hoogte staat 
waarschijnlijk zijn bijdrage uit 1980 aan 
de Algemene Geschiedenis der Neder-
landen over de staatsinstellingen in de 
Noordelijke Nederlanden tussen 1579 
en 1780. Zeker zo doorwrocht waren 
zijn artikelen over de Raad van State uit 
1965 en over de ‘Staat van oorlog en 
generale petitie in de jonge Republiek’ 
uit 1976. Wie dit laatste stuk ooit eens 
heeft gelezen, vergeet nooit meer de even 
briljante als doelgerichte opening:

 “Toen Japikse in het tiende deel van 
Zijn Resolutiën der Staten-Generaal het 
belang van die uitgave nog eens wilde 

VAN DEURSEN

“Toch is een uitgesproken christelijke 
benadering van de geschiedenis 
mogelijk.”
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Wie bij Jos Wienen het woord ‘geschie-
denis’ laat vallen, hoeft weinig meer te 
zeggen. En wanneer vervolgens de naam 
‘A.Th. van Deursen’ daaraan wordt toe-
gevoegd, is een middag te kort. Wienen, 
die geschiedenis en theologie studeerde, 
kan er uren over praten. Hij was degene 
die Van Deursen vroeg een boek te 
schrijven over Katwijk. Hij leerde de 
historicus kennen via zijn boeken. 
“Ik las de Kopergeld-deeltjes en was 
gefascineerd door de andere kant van de 

Gouden Eeuw. Later leerde ik hem ook 
persoonlijk kennen. Ik ontmoette hem 
tijdens een bijeenkomst over het Wil-
helmus van de Vereniging van Christen-
Historici. In eerste instantie kwam hij 
wat afstandelijk over, maar als je even 
met hem aan de praat was, bleek hij een 
boeiend verteller en een scherp observa-
tor. Mijn baan - ik was toen wethouder - 
zou niets voor hem zijn, zo vertelde hij. 
Over bestuur schrijven leek hem veel 
leuker dan er zelf actief in te zijn.”

Een 
geschenk 
voor 
Katwijk

beeld RD, Anton Dommerholt

“Toen ik hoorde dat Van Deursen in 
Katwijk kwam wonen, heb ik contact 
met hem gezocht. Ik liep toen al rond 
met de gedachte dat er een boek moest 
komen over de geschiedenis van het 
dorp tussen 1940 en 2006, het jaar 
dat Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg 
fuseerden tot een nieuwe gemeente. 
Voor die periode was er nog geen goed 
historisch overzicht. Mijn idee was om 
voor ieder hoofdstuk een andere auteur 
te vragen. Misschien wilde Van Deursen 
hier ook wel aan mee doen? Maar tij-
dens ons gesprek zei hij vrijwel meteen 
dat zo’n bundel hem niets leek. Dat 
leverde geen mooi en helder beeld op 
van de geschiedenis. Misschien moest ik 
het maar eens neerleggen bij de vak-
groep geschiedenis van de Universiteit 
Leiden. Daar waren vast wel mensen die 
hier iets mee konden. Heel voorzichtig 
opperde ik dat het misschien wel iets 
voor hemzelf was. Het was weliswaar 
niet zijn periode, maar hij had tenslotte 
ook over de geschiedenis van de VU 
geschreven? Nou, hij zou er nog eens 
over nadenken, zei hij; toehappen deed 
hij niet direct.”

“Enkele weken later stuurde hij ineens 
een brief. Hij wilde de taak wel op zich 
nemen, maar had wel enkele voor-
waarden. Allereerst wilde hij kunnen 
beschikken over het archief van de 
plaatselijke krant en het archief van de 

“Toen het boek 
af was, zag Van 
Deursen dat als 
een gebedsver-
horing.”
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Arjan Nobel

Wie de werkkamer van de burger-
vader van Katwijk binnenloopt, kan 
er niet omheen. Een grote prent 
van Willem van Oranje siert de 
muur. Verder een kast met ge-
schiedenisboeken. In gesprek met 
burgemeester Jos Wienen over In 
Katwijk is alles anders, het nieuw-
ste boek van A.Th. van Deursen.

1    Arendo Joustra (red.), Erfgoed. De Nederlandse geschiedenis 

in 100 documenten (Amsterdam 2005) 20.
2    Brenda Stam, Geen mens verdient dat men zijn lot vergeet. 

A.Th. van Deursen: de historicus, de recensent, de cultuurcri-

ticus (Onuitgegeven doctoraalscriptie geschiedenis Vrije 

Universiteit Amsterdam 2004) 45.
3    Uitvoeriger hierover: Arjan Nobel, ‘Geschiedenis als verhaal. 

De Gouden Eeuw volgens A.Th. van Deursen’, Ons Erfdeel 53 

nr. 4 (2010) 176-178.
4    A.Th. van Deursen, In Katwijk is alles anders. Een christelijk dorp 

ontmoet de wereld 1940-2005 (Amsterdam 2011) 28.
5    Jonathan Israel, ‘Review of Plain lives in a Golden Age. 

Popular culture, religion and society in seventeenth century 

Holland by A. Th. van Deursen’, The English Historical Review 

109 (1994) 1269-1270.
6    A.Th. van Deursen, ‘Staat van oorlog en generale petitie in de 

jonge Republiek’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de 

Geschiedenis der Nederlanden 91 (1976) 44-55, aldaar 44. 

Eveneens verschenen in: A.Th. van Deursen, De hartslag van 

het leven. Studies over de Republiek der Verenigde Nederlan-

den (Amsterdam 1996) 353-374.
7   Stam, Geen mens verdient, 45.
8    Beginregel van een gedicht van de Russische dichter Jevgeni 

Aleksandrovitsj Jevtoesjenko, vertaald door A.Th. van Deursen 

en door Brenda Stam gebruikt als titel voor haar scriptie over 

Van Deursen (zie nt. 2).
9    A.Th. van Deursen, ‘Het nut van gelovige kennis van de 

geschiedenis’, in: Henk Hagoort (red.), Geloof en geschiede-

nis (Kampen 1996) 9-14, aldaar 12. Zie ook: Stam, Geen mens 

verdient, 9.
10  A.Th. van Deursen aan A. Nobel, email d.d. 16-12-2010.
11   A.Th. van Deursen, Huizinga en de geest der eeuw. Huizinga-

lezing 1994 (Amsterdam 1994) 29-30.
12  Een samenvatting hiervan in: Stam, Geen mens verdient, 

35-37.
13  Van Deursen, In Katwijk, 392.
14   A.Th. van Deursen, ‘De toekomst van de christelijke geschied-

schrijving’, Transparant. Tijdschrift van de Vereniging van 

Christen-Historici 21 nr. 4 (2010) 10-12.
15  Van Deursen, ‘De toekomst’, 12.

Noten

KATWIJKVAN DEURSEN

Een 
geschenk 
voor 
Katwijk

opbouwend ons eigen verhaal vertellen 
en blijven vertellen.” Gewoon opschrij-
ven wat er echt is gebeurd, maar daarbij 
wel goed onthouden: “Het is bestemd 
voor lezers die geen goed onderwijs in 
de geschiedenis gehad hebben. Het kan 
dus niet helder genoeg en niet eenvou-
dig genoeg zijn.” 
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COLUMN

Uitverkoop bij 
het ING

John Exalto

Een paar weken geleden ging er een e-mail rond 
met een opmerkelijke aankondiging: het Huygens 
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis houdt uitver-
koop. Huygens ING is in 2011 ontstaan uit een samen-
voeging van twee instituten die zich bezighouden 
met het uitgeven van respectievelijk letterkundige en 
historische bronnen.
Het mission statement spreekt over de ambitie van 
het nieuwe instituut dat “traditionele en (steeds zeld-
zamer wordende) geesteswetenschappelijke kennis” 
combineert met digitale expertise. Vandaar dus dat 
de 450 delen Rijks Geschiedkundige Publicatiën ge-
digitaliseerd worden. En daarom kunnen de magazij-
nen nu voor bodemprijzen leegverkocht worden.
De online beschikbaarheid werd in de e-mail wijselijk 
verzwegen. Wie immers geeft zijn goede geld uit aan 
overbodig papier? Ik heb echter niet geaarzeld de 
aangeboden delen van de Classicale acta aan te 
schaffen. Wie zich weleens met de religieuze ge-
schiedenis van de vroege zeventiende eeuw heeft 
bezigghouden, weet hoe terecht het is dat deze bron 
een plaats heeft gekregen in de RGP.
Je kunt ze natuurlijk digitaal raadplegen, maar ik 
denk dat als je jezelf de bronnen echt goed eigen 
wilt maken, je uiteindelijk toch beter een papieren 
boek in handen kunt hebben. Lang niet alle zoeksys-
temen werken even prettig. En als ik studentenpapers 
lees, dan moet ik constateren dat het respect voor de 
bron gelijkelijk afneemt met de digitalisering.
We mogen ons intussen in het gelukkige vooruitzicht 
koesteren dat er nog twee delen Classciale acta 
aankomen uit Zeeland en Gelderland. Des te meer 
is het te betreuren dat het ING enkele jaren geleden 
besloten heeft dat de classes Edam en Enkhuizen 
geen plaats krijgen in de RGP.
“Misschien komt er nog eens een tijd dat bronnen-
uitgaven overbodig geacht worden, omdat elke 
onderzoeker de archiefstukken in zijn studeerkamer 
op het scherm kan krijgen”, schreef A.Th. van Deursen 
in 1990. “Dan moet hij maar eens Oldenbarnevelts 
agenda in ’t Sticht oproepen, of ook de wat eenvou-
diger aantekeningen van de bestandsonderhan-
delingen. Na zich een tijdlang vergeefs het hoofd 
gebroken te hebben, zal hij dan opgelucht grijpen 
naar de RGP-delen 108 en 121.”
Ik hoop dat ik nog eens opgelucht de RGP-delen 
Edam en Enkhuizen kan raadplegen, al of niet in 
digitale vorm. Het Huygens ING is het aan zichzelf 
verplicht en het mission statement biedt nadrukkelijk 
die mogelijkheid.

wetenschapis tenslotte christelijk. Hoe ervoeren 
deze mensen het dorpsleven? In het 
doorgronden van hun motieven is Van 
Deursen naar mijn mening redelijk, 
maar niet altijd helemaal geslaagd.”

Balanceren
In de studie over Katwijk geeft Van 
Deursen regelmatig zijn eigen opinie 
over bepaalde zaken. Gaat hij daarin 
niet te ver? “Soms balanceert hij inder-
daad op de grens. Dat neemt niet weg 
dat hij tegelijkertijd ook ondubbelzin-
nig duidelijk maakt waar hij zelf staat. 
Dat kleurt dit boek. Een ander zou het 
anders doen, maar dit is wel echt Van 
Deursen. Je kunt ook zogenaamd neu-
traal schrijven en tussen de regels door 
toch allerlei meningen geven. Dat vind 
ik veel gevaarlijker.” Maar als Van Deur-
sen dan zegt dat de landelijke overheid 
zich respectabel moet gedragen, gaat 
hij dan niet over de grens? “Ik denk dat 
Van Deursen daar misschien wel wat 
te veel op gefocust heeft. Als ik hier in 
Katwijk rondloop, dan vraag ik me zelfs 
af hoe sterk die invloed is. Als het gaat 
om de vraag hoe de geschiedenis verder 
zal gaan, dan denk ik dat de verande-
ringen van binnenuit veel wezenlijker 
zullen zijn dan de confrontatie met 
zaken die van buiten worden opgelegd. 
Je ziet op dit moment al dat bepaalde 
dingen, waar vroeger niet aan getornd 
mocht worden, nu toch veranderen. Dat 
gaat heel langzaam, maar het gaat wel 
door. Verder is het ook afwachten welke 
uitslag we krijgen bij verkiezingen. Wat 
gebeurt er als de confessionele meerder-
heid in de gemeenteraad verdwijnt?”

Stof voor een nieuw boek over Kat-
wijk? “Tja, over zo’n nieuw onderwerp 
had Van Deursen natuurlijk advies kun-
nen geven”, zegt Wienen peinzend. “Er 
verschijnen hier veel studies over deel-
onderwerpen. Over de negentiende en 
de eerste helft van de twintigste eeuw is 
er een boeiend boek. Een studie over de 
periode daarvoor wordt moeilijker. Er is 
minder archiefmateriaal, en de informa-
tie is wel erg versnipperd.” Enthousiast: 
“Wel staat er alweer een nieuwe uitgave 
op stapel over de archeologie en de 
vroegste geschiedenis. Maar voorlopig 
ben ik enorm blij met dit boek over 
Katwijk.”

N.a.v. A.Th. van Deursen, In Katwijk is 
alles anders. Een christelijk dorp ontmoet 
de wereld 1940-2005, Amsterdam: Uitge-
verij Bert Bakker, 2011, 464 blz., € 29,95, 
ISBN 978 90 351 3657 1. 
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gemeente. Daarnaast wilde hij een werk-
ruimte hebben in het gemeentehuis. Hij 
zei erbij dat hij al een dagje ouder werd 
en niet in de toekomst kon kijken. Hij 
wilde eraan beginnen, maar wist niet of 
hij het ooit af kon maken.”

Werkwijze
Van Deursen begon zijn werk in het 
Katwijks museum. Daar las hij boeken 
over de geschiedenis van het dorp. 
Vervolgens dook hij in de archieven. De 
burgemeester spreekt met bewondering 
over zijn werkwijze. “Hij kwam iedere 
dag lopend naar het gemeentehuis. 's 
Ochtends en 's middags, dag in dag uit. 
Hij las de kranten en nam de archie-
ven door. Al die informatie schreef 
hij op kaartjes. Het is opvallend hoe 
systematisch hij werkte. Wanneer ik bij 
hem binnen liep, was zijn kamer altijd 
keurig opgeruimd. We maakten dan een 
praatje. Bijvoorbeeld over het boek, 
over Katwijk, over geschiedenis, maar 
zeker ook over de actualiteit. Soms 

dacht ik wel eens: zo’n lokale geschiede-
nis is best een kleine wereld. Maar toch 
vond hij het echt leuk, zo hoorde ik ook 
van anderen.”

“Op een gegeven moment zei hij: ‘Ik 
ben bijna klaar met het leeswerk, ik ga 
nu schrijven.’Als hem tijd van leven ge-
geven was, zou het boek klaar zijn voor 
de zomer van 2011. Hij noemde zelfs 
de week waarin het af moest zijn. Ik 
reageerde nogal verbaasd. Hoe kon hij 
dat zo exact weten? Maar dat was heel 
simpel. Hij schreef zoveel bladzijden per 
dag, het boek moest zoveel bladzijden 
dik worden, dus hij kon precies uitre-
kenen wanneer hij ongeveer klaar was. 
Het had bijna iets wiskundigs. Hij twij-
felde een beetje over de noten. Moesten 
die er nu wel of niet in? Ik heb hem 
gevraagd dat toch te doen. Hij nam ook 
de suggestie over om een overzicht van 
de zetelverdeling in de gemeenteraad 
over de hele periode op te nemen.”

Van Deursen heeft het boek onder-
verdeeld in drie tijdvakken. Binnen 

die periodes komen ongeveer dezelfde 
onderwerpen terug. Volgens Wienen een 
gelukkige keuze. “Het is geen eindeloze 
opsomming van anekdotes geworden, 
maar je ziet door die systematische be-
handeling een aantal dingen heel duide-
lijk veranderen.” Wanneer Van Deursen 
een deel klaar had, stuurde hij het naar 
een groepje meelezers. De burgemeester 
was er daar één van. “Het is opvallend 
hoe weinig fouten er in stonden. Eigen-
lijk stond het boek meteen als een huis.” 
Bijzonder was vooral de correctie van 
het derde deel. “Hij had dat afgemaakt 
en ging toen op vakantie. Daarna zou-
den we het bespreken. Dat ging echter 
niet door, aangezien Van Deursen in het 
ziekenhuis lag. Gelukkig kwam hij weer 
thuis en hebben we het alsnog kunnen 
doornemen. Rond mei, juni 2011 was 
de tekst gereed.”

Aan het einde van de zomer werd Van 
Deursen opgenomen in een verpleegte-
huis. Wienen zocht hem op en ont-
moette een dankbaar mens. “Hij was blij 

dat hij het werk had kunnen afmaken, 
iets waar hij regelmatig zijn twijfels 
over had gehad. Hij vertelde toen ook 
dat hij op het gemeentehuis vaak een 
praatje maakte met een van de bodes. 
Enkele maanden voordat hij klaar was, 
vertelde hij tegen deze ambtenaar dat 
hij niet wist of hij het boek wel ooit zou 
voltooien. Daarop zei de bode: ’Ik zal 
bidden dat u het mag afmaken’. Van 
Deursen vond dat - en dat was toch wel 
typisch iets voor hem - waardevol en 
belangrijk. Toen het boek af was, zag hij 
dat als een gebedsverhoring. Gelukkig 
heeft hij ook de presentatie nog mee-
gemaakt. Dat was echt een bijzondere 
bijeenkomst.”

De mensen recht doen
Wienen is enorm blij met het boek over 
zijn gemeente. “Ik vind het een bijzon-
der geschenk. Heel knap hoe je contem-
poraine geschiedenis zó kunt brengen 
dat het ook voor niet-Katwijkers leuk is 
om te lezen. Het is vooral boeiend om 

te zien dat dit enerzijds een christelijk 
dorp is, maar dat anderzijds de ontwik-
kelingen van de twintigste eeuw niet aan 
dit dorp voorbij zijn gegaan.”

Op de vraag of Van Deursen de 
Katwijkers in zijn boek heeft gevangen, 
moet de burgemeester even nadenken. 
“Tot op zekere hoogte wel. Als het gaat 
om zijn typering van de samenleving 
zeer zeker. Wel vroeg ik me wel eens af 
of hij ook geïnteresseerd was in de psy-
chologische kant. Hij ging bijvoorbeeld 
niet in op mijn suggestie om interviews 
te houden met een aantal mensen. Hoe 
zitten mensen in elkaar? Hoe ervaren 
mensen dingen? Dat was toch niet 
echt zijn ding, maar dat is volgens mij 
symptomatisch voor zijn hele oeuvre. 
Hij beschreef gewoon wat er gebeurde, 
gaf daar zijn droge en soms haarscherpe 
commentaar op en had ook zijn eigen 
observaties. Maar die kwamen altijd 
uit de feiten, uit wat mensen gezegd 
hadden. Hij zocht daarin niet echt naar 
verklaringen. Dat is zijn zwakte. Tege-
lijkertijd is het wat mij betreft ook zijn 
sterke punt. Ik vind het knap dat hij in 
staat was iemand met feiten te vangen.”

Opvallend genoeg noemt Van Deursen 
enkel de voornamen van Katwijkers die 
fout waren in de oorlog. Volgens Wie-
nen heeft Van Deursen die keuze heel 
bewust gemaakt. “Hij had belastende 
dingen gevonden over een bepaalde per-
soon, die later een belangrijke rol heeft 
gespeeld in het dorpsleven. Het waren 
niet zulke erge dingen, maar toch vroeg 
hij zich af of hij dit nu wel moest op-
schrijven. Daar worstelde hij echt mee. 
Hij vond dat hij deze man, door hem 
alsnog in een negatief daglicht te stel-
len, zou aantasten in zijn goede naam. 
In de beeldvorming in Katwijk was 
het namelijk nooit een issue geweest. 
Hij zou hem dan geen recht doen. Iets 
vergelijkbaars speelde overigens nog bij 
een ander thema: de bijnamencultuur 
in Katwijk. Ook daarover wilde hij niet 
te veel uitwijden. Voor veel mensen 
was een bijnaam een scheldnaam. Zij 
vonden dat onprettig en dus wilde Van 
Deursen er niet te veel aandacht aan 
besteden. Zeker niet omdat ook de kin-
deren van die mensen nog leven.”

Wienen vindt het interessant om 
te zien hoe Van Deursen probeerde 
alle groepen in de samenleving recht 
te doen. “Ik denk dat hij er aardig in 
slaagt om weer te geven hoe mensen 
over elkaar dachten. Maar wanneer ik 
het lees, ben ik toch benieuwd naar de 
achtergronden. Niet iedereen in Katwijk 

“Hoe ervaren mensen dingen? Dat 
was niet echt zijn ding. Hij beschreef 
gewoon wat er gebeurde, gaf daar 
zijn droge en soms haarscherpe 
commentaar op.”
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sten in Frankrijk en de Spaanse Habsbur-
gers in de Nederlanden legitimeerden. 
Teksten van monarchomachen “expound 
[an] ideology of resistance” tegen monar-
chen en neigen naar het verdedigen van 
een doctrine van “popular sovereignty”. 

Veel van de werken van monarchoma-
chen werden anoniem gepubliceerd (zoals 
de VCT), maar onder de auteurs bevon-
den zich, naast Duplessis-Mornay en 
Languet, nog twee hugenoten: Theodore 
de Bèze (of Beza) en François Hotman; 
en twee Nederlandse staatsmannen en 
juristen: Filip Marnix van St. Aldegonde 
en Johan Junius de Jonge. Zij waren allen 
“men of affairs as well as jurists and pub-
licists”. De teksten van de monarchoma-
chen waren geen oefeningen in abstracte 
theorieën of academische jurisprudentie, 
maar toepassingen van politiek en staats-
kunde.

Dit is een belangrijke observatie, omdat 
de visie van de auteur van de VCT op 
internationale betrekkingen, om die mo-
derne term maar te gebruiken, innovatief 
is. Wetenschappelijke analyse beschouwt 
de VCT voornamelijk als een voorbeeld 
van ‘verzetstheorie’ en republicanisme. 
Dit is inderdaad de focus van drie van de 

vier delen van het boek, die bovendien 
het langst en meest substantieel zijn. De 
vierde en laatste ‘quaestio’ is echter heel 
anders. De wetenschappelijke nadruk 
op wat de VCT zegt over relaties binnen 
politieke entiteiten heeft het feit verhuld 
dat er een opmerkelijke benadering 
uiteen wordt gezet op de relaties tussen 
politieke entiteiten. De legitimiteit voor 
interventies in een vreemde natie wordt 
verdedigd, wanneer daar onderdrukking 
door tirannie plaatsvindt. De reden voor 
een dergelijke interventie is besproken in 
het derde en vierde deel van VCT en in 
Beza’s Het Recht van Magistraten. Inter-
ventie mag alleen plaatsvinden wanneer 
“all other remedies have been tried”. Een 
tiran was niet “a less than good prince, 
but the worst”, schuldig aan niet alleen 
extravagantie of inhaligheid of “some 
other vice”, maar aan  
“wickedness involving general subversion 
of the political order and of the funda-
mental law of a realm”. Als een vorst 
door consistente en “thoroughly obvious” 
acties had getoond een tiran te zijn; en 
als hij was “frequently admonished”, en 
toch “persist[ed] in his violent courses”; 
dan kon uiteindelijk “just force” legitiem 

worden gebruiken tegen hem door andere 
vorsten. Want “tyranny is not simply a 
crime; but the chief, and as it were, a sort 
of summation of all crimes”; en daarom; 
een “prince which standeth idlely by, and 
beholdeth the wickednes of a tyrant, and 
the slaughter of the innocent [...] is worse 
then the tyrant him selfe”. Het doel van 
een dergelijke oorlog was niet verover-
ing, maar “to defende [...] an oppressed 
people against him, which is neverthe-
lesse a common enemy and a common 
plague”. Een interventie zoals beschreven 
in VCT is dus defensief en niet agressief, 
ter bescherming van de mensen, tegen de 
onderdrukking van de tirannieke heerser 
en zijn slechtheid, en ter voorkoming van 
“the massacring of innocents”. 

De auteur is bovendien begaan met de 
garantie dat interventies ook beschouwd 
moeten worden als legitiem, en behandelt 
expliciet zaken die betrekking hebben op 
soevereiniteit.

 “If it bee objected […] that God hath 
appointed limits and boundes to everie 
nation, and that we may not […] thrust 
our sickle into their harvest, neither is 
my counsell to the contrarie, that under 

Breda werd in 1625 ingenomen door Spaanse troepen. De schilder Diego Velázquez (1599-1660) schilderde in 1834 en 1835 
het moment van de sleuteloverdracht. Hij beeldde de Spaanse en Nederlandse bevelhebbers niet al vijanden, maar als vrien-
den uit. beeld Transparant
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‘Humanitaire interventies’ behoren tot 
de meest controversiële acties van staten. 
Hieronder verstaan we acties in andere 
naties die ten dele of, minder vaak, geheel 
het gevolg zijn van de zorg om wat we 
vandaag de dag ‘misdaden tegen de men-
selijkheid’ of zogenaamde mass atrocity 
crimes noemen. Humanitaire acties lijken 
meestal militair van aard. Zelfs wan-
neer gedreigd wordt met het gebruik 
van gewapende macht, is het echter niet 
altijd noodzakelijk. De term ‘humanitaire 
interventie’ ontbeert precisie, maar kan 
gedefinieerd worden door plaats, subject 
en object. Ten eerste wordt de interventie 
ondernomen of overwogen door een bui-
tenlandse natie. Ten tweede is er sprake 
van een dwingende actie, hetzij gericht 
op de regering van een andere natie, of 
opgelegd en onder druk geaccepteerd. 
Ten derde is het doel van de actie, ten 
minste nominaal en ten dele feitelijk, om 
grootschalige sterfte, ongehoorde schen-
dingen van de mensenrechten of wijd-
verbreid lijden als gevolg van een actie 
van de feitelijke regering van die natie te 
voorkomen, te stoppen of om herhaling 
te voorkomen.

De meeste wetenschappers beschouwen 
interventie op ethische gronden als een 
recente uitvinding, en beschouwen de 
term ‘humanitaire interventie’ zelfs als 
een neologisme die behoort tot de wereld 
van na de Koude Oorlog. Als dat zo is, 
dan heeft de term per definitie geen lange 
geschiedenis, eigenlijk in het geheel geen 
geschiedenis. Echter, dit begrip van in-
terventie leek mijzelf en Brendan Simms, 
historicus Internationale Betrekkingen,  

verbonden aan de Universiteit van Cam-
bridge, problematisch. In 2007 begonnen 
we een gemeenschappelijk project om 
humanitaire interventie te historiseren. 
Een product hiervan is een bundel essays, 
waarin wordt aangetoond dat de termi-
nologie van ‘humanitaire interventie’ niet 
uit de jaren ’90 stamt, maar uit het mid-
den en einde van de negentiende eeuw. 
Bovendien stelt de bundel dat het concept 
van het gebruik van militaire macht om 
onderdrukte groepen mensen te bescher-
men tegen schrijnende onderdrukking ten 
minste 450 jaar oud is. De oorsprong ligt 
in de vroegmoderne praktijk van vorste-
lijke acties tegen tirannen en massamoor-
denaars. Dergelijke interventies dienden 
om groepen mensen te beschermen tegen 
regimes die arbitrair en met geweld 
gevestigde privileges en vrijheden met 
voeten traden, mensen die zich verzetten 
te vermoorden en daarom dus – om in 
vroegmoderne termen te blijven – regeer-
den als een tiran. Dit zijn de precedenten 
van waaruit de huidige praktijk zich 
ontwikkelde, waarin geclaimd wordt dat 
mensenrechten (in moderne bewoordin-
gen) worden beschermd.

Dit korte artikel is gebaseerd op twee 
van mijn artikelen. Het geeft een beeld 
van het bewijsmateriaal voor het bestaan 
in vroegmodern Europa van zowel de 
praktijk als de theorie van de oorsprong 
van het moderne concept ‘humanitaire 
interventie’. Vroegmoderne staatslieden 
en juristen theoretiseerden dat soeverei-
niteit gelimiteerd was en conditioneel van 
aard, en dat ‘de grenzen van vroomheid 
en rechtvaardigheid’ niet buitensporig 

overmatig overtreden mochten worden. 
Daarnaast voerden ze in de praktijk 
interventies uit gebaseerd op theorieën, 
waaruit blijkt dat interventie en geli-
miteerde soevereiniteit beschouwd kan 
worden als de norm in het vroegmoderne 
christendom.

Wreed en slecht
In de eerste helft van de zestiende eeuw 
ontwikkelden katholieke academische 
juristen ideeën die een interventie recht-
vaardigden wanneer vorsten wreed en 
slecht regeerden over hun onderdanen. In 
essentie gaven zij echter slechts christe-
lijke soevereinen het recht om te interve- 
niëren tegen heidense vorsten. In de twee-
de helft van de eeuw werd het recht om 
te handelen tegen tirannie en onderdruk-
king ook uitgebreid naar interventie ten 
aanzien van christelijke vorsten, en werd 
het zelfs gekarakteriseerd als een plicht. 
Dit komt met name tot uitdrukking in 
de Vindiciae contra tyrannos [VCT], een 
traktaat dat voor het eerst gepubliceerd 
werd in de calvinistische Zwitserse stad 
Basel in 1579. 

Over het mogelijk auteurschap werd 
in de tijd zelf veel gedebatteerd, en het 
is nog steeds onzeker en controversi-
eel. Meestal worden twee calvinistische 
staatslieden en geleerden aangewezen: de 
Fransman Philippe Duplessis-Mornay en 
de Duitser Hubert Languet. De VCT is 
een van de meest bekende voorbeelden 
van een traktaat van de zogenaamde ‘mo-
narchomachen’: calvinisten in Frankrijk 
(de hugenoten) en de Nederlanders die de 
oorlogen tegen de katholieke Valoisvor-

Humanitaire interventies 
en de Europese  
godsdienstoorlogen 

David Trim

Staten die gebieden van andere staten bezetten, hebben wat uit te leggen. In 
het verleden was het niet anders. Deze ‘humanitaire interventies’ hebben een 
lange geschiedenis. Volgens de Amerikaanse historicus David Trim gingen deze 
interventies gepaard met veel regelgeving. Calvinisten hebben deze regelge-
ving in de zeventiende eeuw diepgaand beïnvloed. 1
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geweest gedurende de eerste zes decennia 
van de zestiende eeuw. Toen Elizabeth net 
op de troon was gekomen, was een van 
de eerste adviezen die zij kreeg, van een 
veteraan onder de koninklijke ambtena-
ren, een bevestiging van “the necessity 
of friendship” met Spanje. De voortdu-
rende vijandigheid jegens Spanje was een 
epische omwenteling, zodat de belang-
rijkste minister van Elizabeth dertig jaar 
later zou opmerken dat “the state of the 
world is marvellously changed”. Ten dele 
kwam het conflict natuurlijk voort uit 
het katholiek-protestantse conflict, maar 
ook van de constatering van Elizabeth en 
haar adviseurs dat de Spaanse regering 
in de Nederlanden zich tiranniek gedroeg 
en schuldig was aan flagrante misstan-
den. Een van de staatssecretarissen van 
Elizabeth omschreef voor een ander lid 
van de Privy Council in 1577 Filips II 
als “violent, wilful […] and not conten-
ted that right showlde everywhere take 
place”. Het jaar daarop riep de graaf van 
Sussex, geen bevlogen protestant en door-
gaans voorstander van een pacificerende 
politiek ten aanzien van de katholieke 
monarchieën in Frankrijk en Spanje, niet-
temin de koningin op tot actie tegen “the 
suppressyen of the lowe contryes by the 
Spanish tyranny”. De geschiedenis van de 
regering van Elizabeth, geschreven door 
een cliënt van haar voornaamste minister, 
was voornamelijk gebaseerd op diens 
staatsdocumenten. Deze gaf diens visie 
weer dat Elizabeth niet gewild had dat 
de Nederlanden zich zouden afscheiden 
van Filips II of de Habsburgse landen. 
Niettemin had zij zich verplicht gevoeld 
om te handelen nadat ze had “perceived 
the great cruelty of the Spaniards which 
they exercised upon the Dutch her neigh-
bours”.

De Engelsen protesteerden tegen mis-
handeling van het volk van de Nederlan-
den in het algemeen, niet tegen die van 
bepaalde groepen protestanten. Toen 
Elizabeth in 1585 openlijk de oorlog 
inging tegen Spanje, wees ze op het feit 
dat “howso ever in the beginning of these 
cruell persecutions, the pretence thereof 
was for maintenance of the Romish 
religion, yet they spared not to deprive 
very many Catholiques and Ecclesiasticall 
persons of their franchises and privile-
ges”. De Spaanse regering was schuldig 
aan mishandeling en was daarom niet 
legitiem. Bovendien had Engeland een 
‘natuurlijke’ positie als buurland van 
de Lage Landen, en door een lange 
geschiedenis van “much commerce and 
intercourse” en “speciall mutuall amities 

[…] betwixt the people and inhabitants” 
van zowel Engeland als de Nederlanden. 
Daarom had Elizabeth het recht om 
“continuall frendly advices to the king of 
Spain for restraining of the tyrannie of his 
governors” aan te bieden. Omdat dit was 
genegeerd, had ze het recht iets te doen 
aan de Spaanse onderdrukking.

De veelomvattende en willekeurige aard 
van de Spaanse onderdrukking in de Lage 
Landen shockeerde tijdgenoten, evenals 
de verwoesting en ontheemding die zelfs 
het lot was van loyale Nederlanders. 
Hoewel Elizabeth bij voorkeur zag dat 
Filips II en zijn Nederlandse onderdanen 
zich verzoenden, wilde ze ook dat hij 
anders zou regeren. Zij en haar adviseurs 
besloten om te interveniëren om confes-
sionele redenen, maar ook vanwege hun 
bezorgdheid over tirannie en de daaruit 
voortkomende negatieve gevolgen die 
een bredere uitstraling hadden. Hierin 
werd ze niet simpelweg geleid door de 
VCT. Haar ideeën waren ongetwijfeld 
gedeeltelijk een reflectie van een bredere 
consensus in het christendom over de 
illegitimiteit van tirannie, waarvan de 
VCT zelf een symptoom was, maar ook 
de meest eloquente articulatie. Niettemin 
is de invloed van de VCT op de Engelse 
taal in diplomatieke verklaringen naar 
katholieke vorsten evident. In feitelijke 
politieke acties (in het bijzonder de wei-
gering van Elizabeth om de soevereiniteit 
van eerst Holland en later de Verenigde 
Nederlanden te erkennen); en in het feit 
dat de eerste Engelse editie van de VCT 
was gesponsord door de regering en 
verscheen in 1588, vrij snel nadat Eliza-
beth uiteindelijk de oorlog had verklaard 
tegen Spanje. In deze editie werd alleen 
quaestion 4 gedrukt – de meest relevante 
sectie voor wat betreft interventie in de 
Nederlanden.

Tegen tiranniek wanbeleid 
In 1648 creëerden de verdragen van 
Westfalen het moderne internationale 
systeem en daarmee een norm van non-
interventie; althans, dat is wat generaties 
van wetenschappers hebben gezegd. In 
feite echter is het idee dat Westfalen het 
moderne concept van statelijke soeve-
reiniteit vestigde, en een internationaal 
systeem hierop gebaseerd met een norm 
van non-interventie, een mythe, zoals 
recent wetenschappelijk onderzoek heeft 
aangetoond.

Voor specialisten van Internationale 
Betrekkingen werd dit door de tijd “a 
constitutive foundation myth”. Het was 
echter ook een mythe van de verlichting 

Noten

in Europa. Tegen de late achttiende 
eeuw werden Europese staatslieden in 
toenemende mate aangetrokken tot het 
concept van “Westphalian sovereignty”, 
die een verbod op interventie behelsde. 
De realiteit is echter dat de decennia na 
Westfalen staten frequent intervenieerden 
tegen tiranniek wanbeleid, volgens de 
regels gespecificeerd in VCT en (later) 
door De Groot. Er was geen norm van 
non-interventie in het Europa van de 
zeventiende eeuw; men zou zelfs kunnen 
stellen dat het tegenovergestelde het geval 
was!

Hoewel het model van soevereiniteit, 
(onterecht) geassocieerd met Westfa-
len, tegenwoordig vaak omschreven is 
in termen van onvermijdelijkheid, als 
de enige oplossing voor het probleem 
van endemische oorlogvoering Europa, 
was dit niet het geval. Het was juist zo 
dat een concept van soevereiniteit en 
interstatelijke relaties opgekomen was 
uit het volkerenrecht, politieke theorie en 
praktijk, datdie voorzag in de exclusieve 
autoriteit van een vorst in zijn domeinen, 
en de soevereiniteit van de ontwikkelende 
staat; maar hoewel soevereiniteit belang-
rijk was, was deze niet absoluut. Soeve-
reiniteit kon geen flagrante en gruwelijke 
schendingen van christelijke omgangsnor-
men van de heersers legitimeren.

Deze visie op soevereiniteit was niet 
universeel in het vroegmoderne christen-
dom, maar werd wel in brede kringen 
gehuldigd. Het was zeker niet onpro-
blematisch om deze in de praktijk toe 
te passen, maar het verschafte wel een 
antwoord op het probleem wat een staat 
kon doen tegen een staat die de grenzen 
“of pietie and justice” overtrad, en als een 
“prince use[d] tyranie towards his peo-
ple”.  Andere prinsen hadden niet slechts 
het recht om te interveniëren ten behoeve 
van de mishandelden en slecht-geregeerde 
buitenlandse bevolking: ze hadden een 
christelijke plicht dit te doen; en sommige 
deden dat ook. Hoewel het een concept 
was dat meer gehuldigd werd in het ver-
breken dan in het respect daarvoor, zette 
het niettemin een belangrijk precedent 
– één dat latere generaties uiteindelijk 
opnieuw zouden claimen.

1  Dit artikel is in het Engels geschreven voor Trans-
parant en vertaald door de redactie. Het complete 
notenapparaat bij dit artikel vindt u op onze 
website, christenhistorici.nl. Daar is ook het gehele 
artikel na te lezen. 
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pretence of ayde we should invade the 
countrey of an other nation […] or con-
vey their harvest into our floures.”

Als onderdeel van zijn poging om be-
denkingen te ondervangen dat tirannie 
slechts een excuus wordt voor verove-
ringsoorlogen, benadrukt hij herhaaldelijk 
dat interventie alleen mag plaatsvinden 
tegen de allerslechtste tirannen, zij die 
“violently” of “outrageously overpass[ed] 
the bounds of piety & justice” (“princeps 
fixos pietatis & iustitie limites violenter 
transilit”). Maar de anonieme auteur 
argumenteert ook dat een interventie 
tegen dergelijke heersers die alle grenzen 
overschreden zowel een recht als een 
plicht was:

 “We should cut short any […] tyrant af-
flicting his own people, any king throwing 
downe the props and stayes of his com-
mon wealth. And this wee must performe 
in such sort, having respect not to private 
commoditie, but to publike societie.”

De nadruk op plicht is belangrijk. Zij die 
macht hebben ”[to] cut short” een tiran 
“must performe in such sort”. 

Wat volgt versterkt deze visie. VCT stelt 
dat als een koning op tirannieke wijze 
regeert, met geweld en minachting voor 
goddelijke en menselijke wetten, een 
andere vorst dan legaal en legitiem mili-
taire actie kan ondernemen. Dit was geen 
invasie, omdat de motivatie van de vorst 
niet was om zijn buurland te veroveren, 
maar om de heerser daar te bedwingen. 
Dit was eigenlijk geen optie maar een 
verplichting.

 “If a Prince tyrannize over the people, a 
neighbour Prince ought to yield succours 

as freely and willingly to the People, as he 
would doe to the Prince […] if the people 
mutinied against him […] He should 
so much the more readily succour the 
people, by how much there is more just 
cause of pity to see many afflicted than 
one alone.”

“If a prince use tyrannie towards his 
people, we ought to ayde”, zo stelde de  
Engelse vertaling het in 1588. Of, zoals 
de vertaling in 1648 zegt: “a neighbour 
Prince ought to yield succours […] to 
the People.”In vroegmodern Engels werd 
‘ought’ gebruikt om een ‘duty or obliga-
tion’ uit te drukken, met name een ‘moral 
obligation’. Dit was bovendien niet 
zomaar een toevoeging van de Engelse 
vertalers; ‘ought’ in beide edities verwijst 
naar debebit in het origineel, wat een 
plicht impliceert; dit wordt ook gereflect-
eerd in de eerste Franse vertaling, waar 
staat dat “le Prince voisin doit donner 
secours au peuple”.

De auteur eindigt met een empathische 
noot. Zoals de meeste landen wel een 
keer geleden hadden onder het bestuur 
van een tiran, zo beschrijven de meeste 
historici

 “princes which have resisted the tyrants, 
and defended the people. The which 
examples princes in these dayes ought 
to imitate ... against those which deale 
tyrannously with their people … Pietie 
commaundeth us to defende the lawe of 
God and the Church: justice commaun-
deth us to restraine tyrans, and those 
which overthrowe the common wealth; 
charitie commaundeth us to helpe the op-
pressed & such as stande in neede.”

Opnieuw is er nadruk op plicht: de eerste 
Engelse uitgave stelt dat “princes in these 
dayes ought to imitate” de “examples […] 
of princes” die zich verzetten tegen tiran-
nen. Het origineel in het Latijn geeft aan 
prinsen deze voorbeelden ‘moeten imite-
ren’ en macht moeten gebruiken wanneer 
dat noodzakelijk is (“coërcendis, imitari 
debent”). De eerste Franse vertaling stelt 
eveneens dat “Les Princes d’aujourd’huy 
ensuivant tels exemples doyvent”. 

Calvinistische auteurs
VCT redeneert dus dat alle vorsten een 
plicht hadden om de onderdanen van 
andere vorsten te beschermen tegen 
afzichtelijk misbruik en een onderdruk-
kende regering. Een vast onderdeel van 
soevereiniteit kon omschreven worden als 
‘obligation to aid’ of ‘duty to defend’, een 

voorloper van het moderne ‘Responsibi-
lity to Protect’.

Samenvattend: in de late zestiende eeuw 
ontwikkelden calvinistische auteurs, 
wiens werken tot diep in de zeventiende 
eeuw populair bleven, krachtige argu-
menten dat tirannie illegitiem was. Wan-
neer dit flagrant genoeg was, constitu-
eerde het een legitieme casus belli voor 
buitenlandse heersers, omdat zij hiermee 
de mensen beschermden en hun veilig-
heid garandeerden. Dit discours zou in 
de zeventiende worden onderstreept en 
versterkt door Hugo de Groot. Zodoende 
waren diegenen – zowel diplomaten en 
staatslieden als academische theoretici 
– die het volkerenrecht grondvestten 
voortdurend betrokken bij het pro-
bleem hoe gehandeld moest worden met 
betrekking tot gebeurtenissen die aan 
het geweten van de mensheid knaagden. 
Hun principes werden de basis voor het 
politiek beleid van sommige vroegmo-
derne overheden. In dit artikel is slechts 
plaats voor een korte bespreking van een 
voorbeeld: de steun van Elizabeth I van 
Engeland voor de Nederlandse Opstand 
tegen Spanje.

Elizabeth I (r. 1558-1603) interveni-
eerde herhaaldelijk in Frankrijk tegen de 
Valoisvorsten en de Nederlanden tegen 
de Spaanse Habsburgers. De gronden 
van haar interventies zijn zowel terug te 
vinden in publieke verklaringen die de 
interventies uitlegden en rechtvaardigden, 
als in discussies in regeringskringen. Deze 
waren in Frankrijk de vervolging, gevan-
genneming en massamoord op Franse 
protestanten; en, in de Nederlanden meer 
algemeen de Spaanse tirannie, gruwelijke 
wreedheid en onderdrukking.

Confessionele vijandschap was zeker 
een belangrijke oorzaak van de Engelse 
diplomatieke en militaire interventies. 
Echter, de serie beslissingen om de 
Nederlandse rebellen eerst financieel, en 
later eerst onderhands en toen openlijk 
militair te steunen, zou niet hebben 
plaatsgevonden als de Engelsen niet had-
den geconcludeerd dat de Spanjaarden 
schuldig waren aan tiranniek wangedrag 
in de Nederlanden. Dit was niet alleen 
weerzinwekkend in zichzelf, maar dreigde 
ook een natie, die traditioneel Engelands 
bondgenoot was, te ruïneren. Een natie 
waarmee Engeland sterke banden van 
vriendschap en culturele interactie onder-
hield, en die traditioneel een belangrijke 
handelspartner was.

Flagrante misstanden
Spanje was de bondgenoot van Engeland 
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“My hart, meen ek; en waarlik, as jy self, soveel reeds 
deurgemaak, soveel gely, soveel geworstel, en soveel gesien 
het, van wat jy liewers nooit gesien het nie.”

beeld Wikimedia
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Zichtbare monumenten hebben de taak om de herinnering aan belangrijke 
gebeurtenissen levend te houden. In Zuid-Afrika zijn het vooral het ‘Vroue-Mo-
nument’ in Bloemfontein en het Voortrekkermonument in Pretoria die de oproep 
“Niet vergeten!” belichamen. Sinds de eerste vrije verkiezingen in Zuid-Afrika in 
1994 is het appel van deze monumenten veel minder vanzelfsprekend en wordt 
er door de betrokkenen alles aan gedaan om hiervan inclusieve herinnerings-
plaatsen te maken. Maar, de nieuwe, aan de hele natie recht doende functie 
hoeft geen definitieve betekenis te krijgen. Alles is in beweging, ook de interpre-
tatie van historische gedenktekens, zo laat onderzoek naar de verwerking van 
de Anglo-Boerenoorlog (1899-1902) in literatuur en politiek zien.

‘Daar is een nasie te lei, 
daar is een strijd te strij’

Wat zijn in dit geval de herinneringen 
die levend moeten blijven? Zowel het 
Vroue-Monument als het Voortrekker-
monument roepen op om het lijden en 
de moed van de Afrikaners in hun strijd 
tegen de Britten te gedenken. Van die 
strijd heeft de Tweede Boerenoorlog, 
die duurde van 1899 tot 1902, in de 
herinnering van de Afrikaners de diepste 
sporen achtergelaten. Het waren het 
extreem gewelddadige karakter van de 
Anglo-Boerenoorlog (die bepaald geen 
gentleman’s war was) en het op bureau-
cratische wijze bijeenbrengen van vrou-
wen en kinderen in door besmettelijke 
ziekten, voedselgebrek en ongedierte 
geteisterde Britse concentratiekampen 
die tot opgekropte politieke emoties on-
der de overlevende Afrikaners leidden. 
Alleen de diepte van de kwetsuren kan 
verklaren waarom men na de Vrede van 
Vereeniging in 1910 idealen koesterde 
en politieke modellen nastreefde die 
inhumaan waren en bovendien naast de 
werkelijkheid stonden.  

Die diepe indrukken hebben het 
politieke denken in Zuid-Afrika ge-
vormd, met in het centrum het apart-
heidssysteem dat in 1948 officieel werd 
ingevoerd. Hoe de geschiedenis werd 
verwerkt door de Afrikaners, vertellen 
ons de literatuur en andere cultuuruitin-
gen in de Afrikaanse taal. Deze culturele 
weerslag van de Anglo-Boerenoorlog 
in de geschiedenis van de Afrikaners 
komt in dit artikel voor het voetlicht. 
Hoe deze culturele verwerking op haar 

beurt ook de politieke ontwikkeling van 
de apartheid beïnvloedde, komt aan het 
einde van het artikel aan de orde.

Emotie en solidariteit
Toen het Vroue-Monument in Bloemfon-
tein in 1913 werd ingewijd, was de op-
roep om het door vrouwen en kinderen 
doorstane leed in de Engelse concentra-
tiekampen niet te vergeten ook een sti-
mulans om politieke keuzes te maken en 
daarvoor te strijden of zelfs te vechten. 
Dit monument was een gewetensimpuls. 
Het beoogde een emotie over te dragen, 
zoals de uit de Engelse Vrouwenbewe-
ging afkomstige Emily Hobhouse dat 
eerder had gedaan. Emily Hobhouse had 
namelijk in 1901 in Londen haar Report 
of a Visit to the Camps of Women and 
Children in the Cape and Orange River 
Colonies gepubliceerd. In dit verslag zijn 
ook verhalen van individuele slacht-
offers opgenomen, zodat de zakelijk 
weergegeven statistieken van het eerste 
deel van het verslag overgaan in de 
globaal vertelde levens van afzonderlijke 
mensen. Wie deze rudimentaire levens-
verhalen leest, wordt nieuwsgierig naar 
de mensen die erbij horen. Dit is litera-
tuur in kiemvorm.

Aan de behoefte om ten nauwste 
betrokken te blijven bij de ingrijpende 
gebeurtenissen in Zuid-Afrika tijdens 
de jaren 1899-1902 is de literatuur 
royaal tegemoet gekomen. De Europese 
letterkunde deed dat om de afstand qua 
ruimte tussen Europa en Zuid-Afrika 

te overbruggen. De Europese lezers 
wilden er met de neus bovenop zitten. 
In de Europese letterkunde leefde het 
vooroordeel dat de Afrikaner Boeren 
veredelde Europeanen waren die niet 
door de decadente verstedelijking en 
industrialisering in hun vitale krachten 
waren aangetast. De verheerlijking 
van de Boeren had haar wortels dus in 
Europa zelf. Op de Boeren werden de 
eigentijdse verlangens geprojecteerd. 

Een enorm aantal romans en gedichten 
was het gevolg van deze ‘egoïstische’ 
toe-eigening. Ik noem als studies die 
de Europese betrokkenheid bij het lot 
der Boeren hebben geanalyseerd twee 
tamelijk onbekend gebleven boeken: 
Russia and the Anglo-Boer War 1899 – 
1902 van Elisaveta Kandyba-Foxcroft 
en Die internationale Buren-Agitation 
1899 – 1902 van Ulrich Kröll.  In dit 
laatstgenoemde boek ligt het accent op 
de manieren waarop de publieke opinie 
in Duitsland, Frankrijk en Nederland ten 
gunste van de Boeren werd beïnvloed. 
In veel gevallen werd het gemis aan 
dichterlijk vermogen gecompenseerd 
door een overdaad aan solidariteit. Er 
zijn in Nederland complete dichtbundels 
aan de dappere Boeren gewijd. Nadat 
deze bundels hun vaderlandslievende 
plicht hadden gedaan, verdwenen zij van 
het toneel. Dat geldt overigens niet voor 
de gedichten die de bekende Tachtiger 
Albert Verwey over de Boeren schreef. 
Verwey wist ook zijn Duitse collega en 
vriend Stefan George van het belang 

BOERENOORLOG

Hans Ester
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Komaan!
Wees fier
Op ’n voorgeslag waard,
In wil en daad
Gespier!
Hul lewensweg het ons gewijs
Om trouw te wees aan waarheid’s eis, -
Wie laak mag laak, wie prijs mag prijs,
Komaan!

Trouw aan je volksaard zijn en trouw 
aan je taal zijn, die twee loyaliteiten in 
combinatie met de ‘vreze Gods’ noemt 
het voorafgaande gedicht in één adem. 
Het ging hier om twee levensvoorwaar-
den, existentiële kaders die met de 
diepste emoties verbonden waren en be-
palend waren voor het religieuze gevoel, 
de ethische oriëntatie en het politieke 
bewustzijn. De Anglo-Boerenoorlog had 
de zaken op scherp gezet. De vijand had 
zichzelf ontmaskerd. Nu moesten de 
krachten worden gemobiliseerd die aan 
de door God gegeven cultuuropdracht 
zouden werken. Het eigen volk ver-
langde hergroepering en bescherming. 
Aan de plaats van de taal, het Afrikaans, 
was af te lezen of er van vooruitgang 
sprake was of van intensivering van de 
onderdrukking. Het Afrikaans kreeg 
op die manier een enorme waarde als 
identiteitsdrager.

Strijd tegen verbastering
Mogelijk de eerste in het Afrikaans 
geschreven geschiedenis van Zuid-
Afrika is de in 1877 in Kaapstad door 
het ‘Genootskap van Regte Afrikaners’ 
uitgegeven boek Die Geskiedenis van 
ons Land in die Taal van ons Volk. 
Het voorwoord van dit door een col-
lectief geschreven boek eindigt met: 
“Gaat, papiere kindje, en vertel an ons 
Landgenote wat hier al gebeur 
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COLUMN

Zoeken 
naar de ziel

Ton van der Schans

De kop boven deze column is ontleend aan een 
biografie over W.G. van de Hulst van Daan van der 
Kaaden. “Zoeken naar de ziel”, daar moet ik aan 
denken als mij gevraagd wordt wat de essentie van 
geschiedenis en onderwijs is. Hoe leg je aan leerlin-
gen en studenten uit waarom geschiedenisonderwijs 
zin heeft? Geschiedenis gaat over mensen. Geschie-
denis ordent het verleden, met hulpmiddelen als de 
tijdbalk, chronologie, periodiseringen. Geschiedenis 
gaat vooral over tijd. 
 
Wat is tijd? Augustinus schrijft in zijn Confessiones: 
“Wanneer niemand het mij vraagt, weet ik het. Wan-
neer iemand mij vraagt het uit te leggen, weet ik het 
niet.” Tijd is een ongrijpbaar begrip. En toch ook weer 
niet. Want tijd is een schepping van God. Tijd staat 
tegenover eeuwigheid. Tijd is een vertrouwd dagelijks 
verschijnsel. We nemen de tijd waar en meten de tijd. 
Het verleden en de toekomst horen ook bij de tijd. 
Want als het verleden echt verleden zou zijn, zou het 
niet meer zijn. En als de toekomst echt toekomstig is, 
dan zou die nog niet zijn. Mooie en diepe gedachten 
van Augustinus. 
We ervaren tijd als mythisch. Dan hebben we het over 
vroeger. In onze geschiedenislessen hebben we het 
meestal over de historische tijd. Die is van een andere 
categorie dan de cyclische, sociale of mythische tijd. 
Mensen vertellen gemakkelijk over vroeger, minder 
gemakkelijk over het verleden. 
In ons geschiedenisonderwijs leggen we de tijd met 
kunst- en hulpmiddelen uit. 
Van nature is historische tijd ons vreemd en kennis 
daarover komt ons niet aanwaaien. Met historische 
tijd beogen we historisch (tijd)besef te leren en te 
bevorderen. Historische tijd is wel zeer de moeite van 
het bestuderen en bewaren waard. We moeten met 
het verleden omgang blijven houden. 
In onze lessen vertellen we de geschiedenis aan de 
volgende generaties. Een geschiedenis waarin God 
aanwezig is. Dat is ons verhaal. De leraar zoekt de ziel 
van zijn leerlingen. De leraar weerspiegelt zichzelf. Wat 
zien de leerlingen dan? Augustinus zei het zo mooi: 
“Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.” De 
tijd vertelt over mij en mijn naaste. Dat geeft bezieling. 
Geschiedenis heeft een ziel.

onderwijs

In talrijke com-
mentaren werkte 
Verwoerd de 
plannen voor 
fysieke scheiding 
der rassen uit. Het 
meest program-
matisch was zijn 
verkiezingsbro-
chure: Rasver-
mengde Vader-
land of blanke 
Suid-Afrika? Dit is 
die keuse. 
beeld Transparant

Het Voortrek-
kermonument in 
Pretoria werd in 
1949 feestelijk 
ingewijd. Het mo-
nument roept op 
om het lijden en 
de moed van de 
Afrikaners in hun 
strijd tegen de 
Britten te geden-
ken. 
beeld Wikimedia
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Woord. Dat was de volkomen eenduidi-
ge boodschap van president Paul Krüger 
van de Zuid-Afrikaansche Republiek aan 
zijn volksgenoten. Zoals het vanzelf-
sprekend was om van het volk Israël te 
spreken, zo werd het in de loop van de 
negentiende eeuw gebruikelijk om ook 
de Afrikaners als volk te betitelen. God 
had ongetwijfeld Zijn bedoeling met de 
individuele Afrikaner, maar dan toch in 
de context van Zijn bemoeienis met het 
gehele Afrikaner volk. Mede onder in-
vloed van de verbreiding van Europees-
romantische gedachten over de waarde 
en opdracht van het afzonderlijke volk, 
vestigde zich een vorm van spreken over 
het volk der Afrikaners die vanzelfspre-
kend werd. 

Toen premier H. F. Verwoerd op 31 
mei 1966 bij het vijfjarige bestaan 
van de Republiek Zuid-Afrika bij 
het Voortrekkermonument een grote 
toespraak hield, zei hij onder meer dat 
de gemeenschap der Afrikaners welis-
waar allerlei onderlinge schermutselin-
gen kende, maar uiteindelijk toch een 
duidelijke eenheid als volk vormde. In 
allerlei begrippen die in Zuid-Afrika in 
zwang raakten, keerde het woord ‘volk’ 
steeds terug, bijvoorbeeld: ‘volksplan-
ting’, ‘Volksangbundel’, ‘Volkskas’ 
(nu: ABSA-bank), ‘Die Volksblad’, 
‘Volksraad’, ‘volksdiens’, ‘volkskool’ 
en ‘volkswelsyn’. Het belang van dit 
taalgebruik is groot. De identiteit van de 
afzonderlijke mens begint volgens deze 
zegswijze bij de collectiviteit. Curieus 
is dat de afleiding “volkies” juist niet op 
de eigen volksgroep sloeg. Het was een 
vriendelijk bedoelde uitdrukking om de 
boerenarbeiders mee aan te duiden en 
kwam onder andere in liedjes voor. Door 
de ‘plaasarbeiders’ werd het echter als 
beledigend ervaren. Dat is waarschijnlijk 
ook de reden dat het niet in de nieuwste 
Afrikaanse woordenboeken staat. 

 
Terugblik en toekomstperspectief
Tegen deze achtergrond beschouwd, 
is het logisch dat de literatuur in het 
Afrikaans tijdens de eerste decennia van 
de twintigste eeuw een nationale rol 
vervulde en taal verschafte aan diege-
nen die alleen nog konden treuren om 
datgene wat onherroepelijk verloren 
was geraakt. Misschien was het verlies 
toch niet zo onherroepelijk als het leek. 
In velerlei variaties zien we in de poëzie 
van C. Louis Leipoldt, Jan F. Celliers, 
Eugène N. Marais, Totius en al hun 
mede-dichters de situatie terug waarin 
de overgebleven grootvader aan zijn 

kleinzoon of een oude aan een jonge 
volksgenoot vertelt hoe het was én hoe 
het zal zijn. Eerst het doorstane leed 
zoals in het gedicht “Oom Gert vertel” 
van C. Louis Leipoldt uit 1911. Ik citeer 
de eerste vijfentwintig versregels:

Oom Gert vertel
Ja, neef, wat kan ek, oumens, jou vertel?
Jy wil die storie van ons sterfte hoor?
Nou goed!
Dis nooit te laat om daarvan nog
Te leer en van gebruik te maak – veral
Vir julle, jongling-mense. Hou maar vas
Aan wat ons het, en staan orent, en 
neem
Jul aandeel aan ons nasie!
Maar jy kom
By die verkeerde man, daar’s baie ander
Wat jou die storie goed agtermekaar,
En met ’n les daarby, en meer begrip
Van al die politiek ook, kan vertel
As ek: ek weet maar uit my eie siel
En kan maar grawe uit my eie hart,
En dit is baie oud en amper dood –
My hart, meen ek; en waarlik, as jy self
Soveel reeds deurgemaak, soveel gely,
Soveel geworstel, en soveel gesien het
Van wat jy liewers nooit gesien het nie,
Dan was jou hart ook nie meer sonder 
kraak.
Maar kom – wat kan ek nou vir jou 
vertel?
’n Lang geskied’nis is dit! – treurig ook,
Want daar gaan snikke en trane deur, 
ou neef!
Wil jy dit aanhoor? Goed!
[…]

De terugblik gaat in de Afrikaanstalige 
letterkunde altijd vergezeld van een 
toekomstperspectief. Zo is het ook bij 
Jan F. E. Celliers, onder meer in zijn 
dichtbundel Die saaier en ander nuwe 
gedigte uit 1918:

Komaan!
Daar is ’n nasie te lei,
Daar is ’n strijd te strij,
Daar ’s werk!
Daar ’s nie naar guns of eer te kyk,
Daar’s nie naar links of regs te wijk,
Daar’s net te swijg en aan te strijk,
Komaan!

Wees trouw!
Daar’s  ’n volk te leer
Om sigself te eer,
Te bouw,
Om God, om God alleen te vrees,
Aan aard en taal getrouw te wees, -
Gesond en waar van hart en gees,
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van de strijd der Boeren tegen het per-
fide Albion  te overtuigen.

Het Israël van Afrika
De ontreddering in de twee versla-
gen republieken, ‘Zuid-Afrikaansche 
Republiek’ en ‘Oranje-Vrystaat’, moet 
in 1902 enorm zijn geweest. De Engelse 
legers hadden de tactiek van de ver-
schroeide aarde toegepast, de boerderij-
en vernietigd en getracht het moreel van 
de Boerenstrijders te breken door hun 
vrouwen en kinderen in zogenaamde 
‘reconcentratiekampen’ te interneren. 
Emily Hobhouse windt er in haar verslag 
geen doekjes om. De Engelse soldaten 
stalen als raven, waren uit de heffe 
des volks afkomstig en behandelden 
de vrouwen en meisjes der Boeren op 
wrede en onzedige wijze. Hoe zouden de 
Afrikaners met deze rampzalige herin-
neringen moeten omgaan?

Allereerst is het van het grootste be-
lang om vast te stellen dat het overkoe-
pelende verhaal voor de samenhang en 
zin van de geschiedenis der Boeren in 
de Bijbel werd gevonden. Een zekere 
overeenkomst tussen Zuid-Afrika en 
Israël in geografische en klimatologische 
zin ondersteunde de vereenzelviging. 
Het Oude Testament, de geschiedenis 
van het volk Israël, geknecht in Egypte, 
bevrijd door God uit het slavenhuis 
en door Hem naar het beloofde land 
Kanaän geleid, was precies de beschrij-
ving van de eigen ervaringen in ‘Donker 
Afrika’. Het leven van Israël was ook 
bepaald niet van een leien dakje gegaan, 
maar God had telkens weer uitkomst 
geboden en Israël uiteindelijk de over-
winning bezorgd. Voorwaarde was dat 
het volk trouw bleef aan God en Zijn 
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Religieuze gevoelens, ideeën en praktij-
ken zijn onlosmakelijk verbonden met de 
geschiedenis van vrouwenbeweging en 
feminisme.  Op basis van christelijke no-
ties als naastenliefde en barmhartigheid 
namen vrouwen aan het begin van de 
negentiende eeuw actief deel aan allerlei 
vormen van charitatief en maatschappe-
lijk werk, van armenzorg tot de anti-sla-
vernijbeweging en de hervorming van het 
gevangeniswezen. Bovendien verschafte 
religie negentiende-eeuwse vrouwen een 
vocabulaire waarmee zij hun intellectuele 
en maatschappelijke ambities gestalte 
konden geven. Florence Nightingale 
(1820-1910) beriep zich bijvoorbeeld 
op een openbaring waarin God haar riep 
een ‘savior’ te worden. Daarmee brak 
ze in 1852 ten slotte de weerstand van 
familie tegen haar plan om verpleegster 
te worden.

Maatschappelijk actieve vrouwen 
schreven in de negentiende eeuw vaak 
een spirituele autobiografie of bekerings-
geschiedenis, juist omdat goddelijke 
roepingen en openbaringen zo’n belang-
rijke rol speelden in de wijze 
waarop zij een plaats in het 
publieke domein bevochten. 
Het was echter lastig vanuit 
het spirituele format van de 
bekeringsgeschiedenis een 
brug te slaan naar het domein 
van de geschiedenis, waarop 
autobiografen zich volgens de 
negentiende-eeuwse opvattin-
gen moesten richten. Pas aan 
het begin van de twintigste 
eeuw lukte het Nederlandse 
vrouwen het verhaal over hun 
religieuze ervaringen te com-
bineren met een historisch 
verslag van hun maatschap-
pelijke activiteiten. En op het 
moment dat zij eindelijk vol-
deden aan de eisen, verander-
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Bekeringsgeschiedenissen zijn verslagen hoe God volgens de schrijvers ingrijpt 
in hun leven. Maar bekeringsbeschrijvingen hebben meer betekenissen. De ver-
halen van vrouwen in de negentiende eeuw over hun bekering onthullen hun 
maatschappelijke ambities.

den de opvattingen over 
de autobiografie alweer. 

Van bekering tot ge-
schiedenis
De term ‘autobiografie’ 
verwijst in het dagelijks 
taalgebruik naar een 
levensbeschrijving met 
de auteur zelf als object, 
maar in de omvangrijke 
literatuur over het genre 
worden tal van spirituele 
en seculiere variaties on-
derscheiden.  De geschie-
denis van de autobiografie 
wordt meestal herleid tot 
Aurelius Augustinus, die 
na zijn bekering tot het 
christendom rond 400 
zijn Confessiones schreef. 
In Noord-Europa kreeg 
de autobiografie vooral een impuls door 
de reformatorische opdracht tot spiri-
tueel zelfonderzoek. In Nederland is de 
spirituele autobiografie of bekeringsge-

schiedenis nauw verbonden 
met de subcultuur van ‘fijne’ 
gelovigen die zich in het spoor 
van de Nadere Reformatie 
organiseerden. De bloeiperi-
ode van dit autobiografische 
subgenre ligt echter in de 
negentiende eeuw. Na de 
Afscheiding (1834), de uit-
stroom van bevindelijke gelo-
vigen uit de Hervormde Kerk, 
werden bekeringsverhalen uit 
de zeventiende en achttiende 
eeuw alsnog of opnieuw in 
druk verspreid en voegden 
eigentijdse gelovigen nieuwe 
teksten toe aan de traditie. 

De negentiende eeuw ken-
merkt zich niet alleen door 
de publicatie van een groot 

aantal bekeringsgeschie-
denissen. Vanaf het begin 
van de eeuw nam ook de 
productie van seculiere 
autobiografieën en herin-
neringen toe, zoals blijkt 
uit de inventarisaties van 
Nederlandse egodocumen-
ten.  Verklaringen voor de 
opkomst van de seculiere 
(‘moderne’) autobiografie 
zijn vaak gevonden in de 
opkomst van een individu-
eel en introspectief zelfbe-
wustzijn aan het einde van 
de achttiende eeuw, maar 
onderzoekers die verder 
keken dan de gecanoni-
seerde autobiografieën van 
bijvoorbeeld Rousseau 
en Goethe constateerden 
dat er in de autobiogra-

fische praktijk van negentiende-eeuws 
Frankrijk, Engeland en Nederland 
nauwelijks sprake was van introspectie of 
individualisering. De historicus Arianne 
Baggerman ontwikkelde daarom de 
hypothese dat de geschiedenis van het 
seculiere autobiografisch schrijven beter 
is te begrijpen door veranderingen in het 
historisch bewustzijn.  

Deze hypothese wordt ondersteund 
door mijn onderzoek naar de receptie van 
gepubliceerde autobiografieën, opgevat 
als alle teksten waarin de naam van de 
auteur gelijk is aan die van de verteller 
en hoofdpersoon van het verhaal.  Tussen 
1850 en 1918 bleken Nederlandse recen-
senten van een autobiograaf nadrukkelijk 
geen introspectief verhaal te verwach-
ten. Zij beschouwden autobiografieën 
namelijk als vorm van geschiedschrijving, 
of als een bron die het anderen mogelijk 
zou maken de geschiedenis van de eigen 
tijd te schrijven. In beide gevallen was 
het een vereiste dat het leven van een 

Aan mijne jonge vriendinnen, 
welke mij kennen

Marijke Huisman

BEKERINGSGESCHIEDENISSEN

Florence Nightingale 
(1820-1910) beriep zich 
op een openbaring 
waarin God haar riep 
een ‘savior’ te worden. 
Daarmee brak ze in 1852 
de weerstand van familie 
tegen haar plan om ver-
pleegster te worden.
beeld navsource
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is zij gecanoni-
seerd als ‘Helfer 
der Menschheit’. 
beeld fembio
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is van Bartholomeus Diaz hier gekom 
het totdat hulle nou begin te praat van 
die Verenigde State van Suid-Afrika! 
Vertel die waarheid; bestraf die leugen; 
en breng die dade en lotgevalle van ons 
voorouwers weer aan die lig!”

De daden en lotgevallen van de voor-
ouders werden na 1902 in verhevigde 
mate opgenomen in een verlangen naar 
versterking van de volksgemeenschap. 
Het volk was geen fictieve grootheid 
die nuttig was voor pragmatische 
doeleinden als het onderwijs, het was 
een welhaast mythische, pre-rationele 
bewustzijnsvorm die aan het werkelijke 
leven voorafging. Door het begrip ‘volk’ 
naar het model van het volk Israël te 
verankeren in de door God gewilde 
scheppingsorde, werd de bescherming 
van het volk tegen vreemde invloeden 
een heilige taak. Verbastering was in de 
oren van de tot de volksgemeenschap 
behorende Afrikaners een vloekwoord. 
Verbastering, dus vermenging van blank 

en zwart, werd als verwerpelijk scenario 
ervaren, als volksvreemde ideologie die 
door welgestelde en door zogenaamde 
humaniteit verblinde Britten in de 
wereld was gezet. Daartegen verzetten 
de Afrikaners zich. Ze beriepen zich bij 
hun verzet op de scheppingsordonnan-
tie, waarbinnen in hun ogen het bestaan 
van verschillende volkeren die het eigen 
volksbestaan zuiver dienen te houden 
rechtstreeks uit Gods bedoeling met 
deze wereld voortvloeit. 

Op het moment dat het Afrikaner volk 
op de puinhopen van de geschiedenis zat 
bij te komen, diende zich het perspectief 
van een nieuwe vitaliteit aan, een vita-
liteit die alleen op de basis van zuivere 
grenzen kon worden bereikt. Over-
schreed men de grens naar andere ras-
sen, bijvoorbeeld door als blanke man 
kinderen te verwekken bij een zwarte 
vrouw, dan maakte men het sacrosancte 
begrip ‘volk’ kapot. 

Net als het als eenheid veronderstelde 
volk dreigde vóór en na 1900 de inmid-
dels gekoesterde en gerespecteerde 
eigen taal – het Afrikaans – verloren te 
gaan. De invloed van het Engels was 

zeer groot. Het Engels dreigde in het 
Afrikaans te infiltreren en er in de ogen 
van de puristen een bastaardtaal van te 
maken. Het manifest dat bij de oprich-
ting van het Genootskap van Regte 
Afrikaners in 1875 werd gepubliceerd, 
klaagde al  steen en been over de invloed 
van het Engels in de openbare ruimte 
van Zuid-Afrika. Omdat het Afrikaans 
het belangrijkste, meest hoorbare en 
via geschreven teksten meest zichtbare 
onderscheidingskenmerk van het Afri-
kaner volk was, was de status van het 
Afrikaans zeer hoog. 

Deze status van wezenlijk onder-
scheidingsmiddel voor het volk legde 
een zware plicht (of hypotheek) op de 
schouders van degenen die het Afri-
kaans om esthetische redenen kozen 
als medium voor gedichten, romans en 
novellen. Het boeiende aan de Afrikaner 
letterkunde is dat er vanaf de jaren twin-
tig van de twintigste eeuw een voortdu-
rende pendelbeweging zichtbaar is tus-

sen bevestigen en bevragen van zichzelf. 
Dit pendelen mondde uiteindelijk uit in 
de uitdrukking, tevens boektitel van de 
dichter en essayist N. P. van Wyk Louw: 
Lojale verset. 

Van volksgedachte naar politiek 
systeem
De uitkomst van de Anglo-Boerenoorlog 
heeft de geesten in Zuid-Afrika rijp 
gemaakt voor het nastreven van de 
utopie van een autarkisch bestaan 
als volk. Als hoofdredacteur van het 
dagblad Die Transvaler had premier 
Hendrik Verwoerd grote invloed op 
de meningsvorming. In talrijke com-
mentaren werkte Verwoerd de plannen 
voor fysieke scheiding der rassen uit. 
Het meest programmatisch was zijn 
verkiezingsbrochure: Rasvermengde 
Vaderland of blanke Suid-Afrika? Dit is 
die keuse. De beschaving was in de ogen 
van Verwoerd de blanke beschaving en 
die beschaving moest worden bevorderd 
door middel van het voogdijschap over 
de mensen van Afrika. 

De toespraak van Verwoerd op 31 mei 
1961 in Pretoria bracht alle elementen 
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1  Elisaveta Kandyba-Foxcroft, Russia and the 
Anglo-Boer War 1899 – 1902 (Roodepoort 1981) 
en Ulrich Kröll, Die internationale Buren-Agitation 
1899 – 1902 (Münster 1973).

2  ́ Perfide Albion´ is een van oorsprong Frans 
scheldwoord voor Engeland.

3   N.P. van Wyk Louw, Lojale verset: kritiese ge-
dagtes oor ons Afrikaanse kultuurstrewe en ons 
literêre beweging (Kaapstad 1975).

4  Hermann Giliomee, The Afrikaners. Biography of a 
people (Charlottesville 2003).

Noten

BOERENOORLOG

samen. Verwoerd bracht het lijden van 
de kinderen en vrouwen in de Britse 
concentratiekampen in herinnering. De 
geplengde tranen waren de voorwaarde 
geweest voor het nastreven van het 
oude republikeinse ideaal, van de eigen 
zelfstandige republiek, los van Enge-
land. Volkeren waren voor hun verdere 
ontwikkeling door God aan de Afri-
kaners toevertrouwd. Ten slotte sprak 
Verwoerd de wens uit dat er dichters en 
prozaschrijvers zouden mogen opstaan 
die niet meer aarzelend zouden vragen 
“Wat is een volk?”, maar uitjubelen: 
“Dit is mijn volk!”

Over de toekomst van de mensen van 
gemengde afkomst die bovendien een 
plaatselijke variant van het Afrikaans 
spraken, werd nagedacht, maar er werd 
niet constructief gehandeld. Juist onder 
de ‘Bruinmense’ ontstond een enorme 
wrok toen zij na 1950 gedwongen 
werden om huis en haard te verlaten in 
het kader van de hervestigingspolitiek. 
Het proces van zwarte trekarbeid in de 
richting van de grote steden is nooit in 
omgekeerde richting, namelijk naar de 
‘Tuislande’, verlopen. Migranten waren 
onmisbaar voor de mijnen en fabrieken 
van Johannesburg. Bovendien kreeg 
het Afrikaans een nationale status die 
deze taal op grond van haar werkelijke 
betekenis helemaal niet toekwam. Van 
de mythisering van het Afrikaans na 
de overwinning van de Nasionale Party 
in 1948 plukken we nu nog de wrange 
vruchten.

Tot slot citeer ik een cruciale alinea uit 
het best gedocumenteerde boek over de 
Afrikaners, The Afrikaners. Biography 
of a people van Hermann Giliomee uit 
2003: “Between the 1870s and 1913, 
the idea took root that South Africa, 
with the acception of areas of dense 
African settlement, was a white man’s 
land, although the white community was 
only 340.000 strong in the late 1870’s 
in a population of 2.2 million, and just 
over 1.25 million in a population of 
6.4 million in 1915. During the twen-

“Van de mythisering van het Afrikaans 
na de overwinning van de Nasionale 
Party in 1948 plukken we nu nog de 
wrange vruchten.”
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voor vrouwen was, en hoe ze hoopte 
dat jonge vrouwen haar voorbeeld 
zouden volgen.

Een van de bekendste vrouwen die 
haar maatschappelijke activiteiten 
legitimeerde met een goddelijke 
roeping is Josephine E. Butler (1828-
1906), een Engelse quaker die in de 
jaren 1870 internationaal bekend 
werd als leidsvrouw van de anti-pros-
titutiebeweging. In Nederland inspireerde 
zij de Reveilzussen Anna en Maria van 
Hogendorp tot de eerste vrouwenorgani-
satie met een politiek doel: de Nederland-
sche Vrouwenbond ter Verhooging van 
het Zedelijk Bewustzijn (1884). 

In haar autobiografische geschriften 
benadrukte ze, na de dood van haar 
dochter, door God te zijn geroepen 
om een kruistocht tegen de zonde van 
prostitutie te beginnen. Souvenirs et pen-
sées (1907), haar postuum verschenen 
autobiografie, was zelfs zozeer gericht 
op de religieuze roeping dat het werk 
van Josephine Butler in de Féderation 
Abolitioniste Internationale grotendeels 
buiten beschouwing bleef. Anna van 
Hogendorp, die de Nederlandse vertaling 
verzorgde, greep daarom grondig in. Ze 
liet de Pensées buiten beschouwing en 
voegde een eigen ‘Naschrift’ toe. Daarin 
schetste Van Hogendorp een geschiedenis 
van de internationale anti-prostitutiebe-
weging, toegespitst op het aandeel van 
Butler, aangevuld met de geschiedenis 
van de Nederlandsche Vereeniging tegen 
de Prostitutie van dominee Hendrik 
Pierson en vooral ook de door Anna en 
haar zuster zelf opgerichte vrouwenor-
ganisatie.  De vertaalster transformeerde 
de autobiografie van Butler dus van 
een bekeringsverhaal tot een vorm van 
geschiedschrijving waarin vrouwen een 
prominente rol hadden.

Van Hogendorps accentverschuiving 
is kenmerkend voor een verandering in 
de praktijk van autobiografisch schrij-
ven van Nederlandse vrouwen. Op het 
moment dat vrouwen met een ‘roeping’ 
zich in het publieke domein hadden ‘be-
wezen’, werden zij deel van de geschiede-
nis. Dat betekende niet het einde van de 
traditionele bekeringsgeschiedenis, maar 
na 1900 begonnen Nederlandse vrouwen 
ook meer seculiere autobiografieën te 
publiceren. Daarin was het spirituele 
element zelden afwezig, zoals Elisabeth 
Jacoba van Vollenhoven-de Wildt (1824-
1906) illustreert. Zij publiceerde, na 
een “dringend verzoek mijner kinderen 
en vrienden”, Gods kracht in zwakheid 
volbracht – of – het begin der Salatiga-

1   Zie onder meer Jane Rendall, The origins of modern feminism. Women in Britain, France and the United 
States 1780-1860 (Londen 1985); Francisca de Haan en Romke van der Heide, ‘Vrouwen-Vereenigingen, 
Dames-Comité’s en feministen. De zorg van vrouwen voor vrouwelijke gevangen in de negentiende 
eeuw’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 23 (1997) 278-311; Hanneke Hoekstra, Het hart van de 
natie. Morele verontwaardiging en politieke verandering in Nederland, 1870-1919 (Amsterdam 2005); 
Geertje Mak en Berteke Waaldijk, ‘De politiek van Florence Nightingale in de feministische geschied-
schrijving’ in: Rosemarie Buikema en Iris van der Tuin (red.), Gender en media in kunst en cultuur 
(Bussum 2007) 214-230. 

2   Voor een overzicht van het denken over het genre van de autobiografie: Sidonie Smith en Julia Watson, 
Reading autobiography. A guide for interpreting life narratives (Minneapolis/Londen 2001).

3   Fred van Lieburg, Levens van vromen. Gereformeerd piëtisme in de achttiende eeuw (Kampen 1991); 
Fred van Lieburg (red.), De stille luyden. Bevindelijk gereformeerden in de negentiende eeuw (Kampen 
1994); John Exalto, Wandelende bijbels. Piëtistische leescultuur in Nederland 1813-1960 (Zoetermeer 
2006).

4  R. Lindeman, Y Scherf en R.M. Dekker, Egodocumenten van Noord-Nederlanders van de zestiende tot 
begin negentiende eeuw (Rotterdam 1993 / www.egodocument.net); Hans de Valk en Gerard Schulte 
Nordholt, Repertorium van gedrukte egodocumenten 1813-1914 (www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/
Egodocumenten); Arianne Baggerman e.a., Repertorium van in handschrift overgeleverde egodocu-
menten van Nederlanders uit de negentiende eeuw (www.egodocument.net). 

5   Deze hypothese stond centraal in een door prof.dr. Arianne Baggerman geleid NWO-project, waarvan 
mijn onderzoek deel uitmaakte. Zie voor resultaten van het project onder andere: Arianne Baggerman, 
Rudolf Dekker en Michael Mascuch (red.), Controlling time and shaping the self. Developments in auto-
biographical writing since the sixteenth century (Leiden/Boston: Brill Academic, 2011). 

6   Nadere toelichting over de definitie: Marijke Huisman, Publieke levens. Autobiografieën op de Neder-
landse boekenmarkt, 1850-1918 (Zutphen 2008) 27-28.

7   Rudolf Dekker, “Dat mijn lieven kinderen weten zouden…”. Egodocumenten in Nederland van de 
zestiende tot de negentiende eeuw’, Opossum. Tijdschrift voor Historische en Kunstwetenschappen 3 
(1993) 5-22; Huisman, Publieke levens 55-56, 211-212.

8   Het verborgen leven met God van Christjane Coeland ... (Den Haag 1876); Gods vrijmachtige genade 
verheerlijkt aan Maartje Beket ... .door haarzelve beschreven (Rotterdam 1900); Eenvoudig verhaal 
bevattende de weg, welke de Heere gehouden heeft in de bewerking tot zaligheid met Grietje de Vries 
... (Nieuwer ter Aa 1915)

9   Linda H. Peterson, Traditions of Victorian women’s autobiography. The poetics and politics of life writing 
(Charlottesville/Londen 1999).

10  Anna van Hogendorp, ‘Naschrift’ in: Josephine Butler, Herinneringen (Utrecht 1909) 105-127.
11   Elisabeth Jacoba van Vollenhoven-de Wildt, Gods kracht in zwakheid volbracht – of – het begin der 

Salatiga-zending. Voorafgegaan door eenige herinneringen uit mijn levensreis (Utrecht 1905) 28. 

Noten

zending. Voorafgegaan door eenige 
herinneringen uit mijn levensreis (1905). 
Dit boek was bedoeld als geschiedenis 
van haar levenswerk, de Salatiga-zending, 
maar de schrijfster achtte het nodig te 
beginnen met haar eigen geschiedenis. 
Daardoor werd het natuurlijk mogelijk 
aandacht te besteden aan haar bekering, 
die leidde tot het inzicht dat “de Java-
nen ook eene ziel hadden, die behouden 
moest worden door Jezus, wilden zij 
niet voor eeuwig verloren gaan” en de 

oprichting van de eerste in een reeks 
zondagscholen op Java die de histori-
sche relevantie van Van Vollenhovens 
leven markeerden. 

Toen vrouwen met behulp van 
autobiografieën geschiedenis gin-
gen schrijven, kreeg het genre van 
de autobiografie langzamerhand 
een nieuwe invulling. Vanaf de late 
negentiende eeuw ontstonden steeds 

meer twijfels over de betrouwbaarheid 
van deze subjectieve geschiedverhalen. 
Doordat de historische waarde werd 
ondermijnd, schoof het genre allengs 
meer in de richting van de literatuur en 
onder invloed van de opvattingen van de 
Tachtigers werd ‘authenticiteit’ – in de 
zin van eenheid tussen persoon en werk 
– een belangrijk criterium voor ‘goede 
literatuur’. Dat wakkerde de belangstel-
ling voor autobiografieën weliswaar aan, 
maar leidde niet bepaald tot waardering 
voor autobiografieën van vrouwen die 
beschreven hoe zij waren geroepen tot 
een leven van historische betekenis. Het 
topos van de roeping bleef desondanks 
tot ver in de twintigste eeuw een instru-
ment voor vrouwen met ambities in het 
maatschappelijk leven.

De bekeringsverhalen van Christjane 
Caroline Coeland en Grietje van Dijk. 
Binnen het genre van de bekeringsge-
schiedenissen hadden vrouwen in de 
periode 1850-1918 een aandeel van 25 
procent. beeld Transparant
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autobiograaf ‘historische relevantie’ had. 
Over de vraag wat daaronder moest 
worden verstaan, verschilden de menin-
gen. Zo vond het orthodox-protestante 
tijdschrift Stemmen voor Waarheid en 
Vrede het historisch relevante vooral in 
de levens van predikanten en anderen die 
kerkelijke ontwikkelingen konden belich-
ten, terwijl critici van algemeen-culturele 
tijdschriften als De Gids belangstelling 
hadden voor de levens van een breed 
scala professionals: van predikanten tot 
kooplieden, militairen, staatsmannen, 
schrijvers, wetenschappers en acteurs. 
Voor alle critici geldt echter dat hun 
begrip van geschiedenis betrekking had 
op het openbare leven. 

Eva’s traditie
Aangezien het leven van 
vrouwen zich volgens de 
negentiende-eeuwse normen 
in de privésfeer afspeelde, 
was het voor hen lastig zich 
als autobiograaf te profileren. 
Mannen schreven dan ook het 
overgrote deel van Nederland-
se autobiografieën. Toonde 
de lijst van ongedrukte en ge-
drukte Nederlandse egodocu-
menten over de periode 1500-
1813 al aan dat ten hoogste 
tien procent van de geïnven-
tariseerde teksten door een 
vrouw was geschreven, in 
de tweede helft van de lange 
negentiende eeuw veranderde 
het mannelijke overwicht niet.  
Als we enkel kijken naar het 
totale corpus van autobio-
grafieën die tussen 1850 en 
1918 zijn gepubliceerd, dan 
blijken slechts 51 van de 783 
Nederlandse titels door een 
vrouw te zijn geschreven. In 
deze periode is het aandeel 
van vrouwen in de productie 
van gepubliceerde autobiogra-
fieën dus 6,5 procent. Kijken 
we naar het subgenre van de 

bekeringsgeschiedenis, dan ontstaat een 
ander beeld: 12 van de 47 bekeringsver-
halen die in de periode 1850-1918 voor 
het eerst werden gepubliceerd, hebben 
betrekking op het leven van een vrouw. 
Binnen het religieuze genre van de beke-
ringsgeschiedenis hadden vrouwen dus 
een aandeel van 25 procent.

Het hoge aandeel vrouwen in het 
domein van de bekeringsgeschiedenis 
kan worden verklaard doordat er in de 
piëtistische subcultuur relatief weinig 
verschil tussen de seksen werd gemaakt. 
De bekeringsgeschiedenis van Eva van 
der Groe (1704-1770) was zelfs een van 
de populairste titels in dit genre. Vanaf 
de eerste uitgave is Bekeeringsweg van 
Eva van der Groe, zuster van Theodorus 
van der Groe, door haar zelve beschreven 
(1838) de hele negentiende (en twintig-
ste) eeuw herdrukt. De weg welke God 
gehouden heeft met Christina van den 
Brink, geboren te Vaassen, den 5 januarij 
1747, en overleden te Apeldoorn, den 12 
julij 1817. Door haar zelve opgeteekend 
(ca. 1840) werd eveneens een klassieker. 
Het boekje werd vele malen herdrukt en 
opgenomen in De Christelijke Adversaria 
(1870), een invloedrijke verzameling 
levens- en bekeringsgeschiedenissen. 
Daarnaast verschenen er in de tweede 

helft van de lange negentiende eeuw be-
keringsverhalen van eigentijdse vrouwen, 
zoals de leidster van een bewaarschool 
Christjane Coeland (1876), vissersvrouw 
Maartje Beket (ca. 1900) en naaister 
Grietje de Vries (1915).  Mijn bevindin-
gen corresponderen dan ook met die van 
Linda Peterson, die voor Groot-Brittan-
nië vaststelde dat vrouwelijke autobiogra-
fen vanzelfsprekend deelnamen aan dit 
subgenre.  

Historische opdrachten
De meeste Nederlandse vrouwen die 
hun bekeringsgeschiedenis schreven (of 
vertelden aan een ghostwriter), waren van 
eenvoudige afkomst. Ze conformeerden 
zich volledig aan de conventies van het 

genre, zodat de nadruk ligt op 
de spirituele ontwikkeling en 
er geen sprake is van wereldse 
ambities. Op de Nederlandse 
boekenmarkt verschenen 
echter ook autobiografische 
verhalen van buitenlandse 
vrouwen die het sjabloon 
van de bekeringsgeschiede-
nis combineerden met een 
verhaal over een van God 
gegeven opdracht zich in de 
wereld nuttig te maken. Ama-
lia Sieveking (1794-1859), die 
in 1832 in Hamburg de Wei-
blicher Verein für Armen- und 
Krankenpflege had opgericht, 
schreef bijvoorbeeld een 
autobiografische tekst die na 
haar dood in het Nederlands 
verscheen als Ter nagedachte-
nis aan mijne jonge vrien-
dinnen, in de eerste plaats 
aan diegenen, welke mij van 
aangezicht kennen (1863). 
Daarin beschreef ze hoe God 
haar een bestemming het ‘lief-
dewerk’ had gegeven, volgens 
de ongetrouwde Sieveking 
een bewijs dat het huwelijk 
niet de enige bestemming 

PERSONALIA
Marijke Huisman is als 
postdoc onderzoeker 
verbonden aan het 
Center for Historical 
Culture van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Zij 

doet onderzoek naar de functie van au-
tobiografieën in publieke debatten over 
slavernij en mensenrechten, 1789-2010.

BEKERINGSGESCHIEDENISSEN

“Na 1900 begon-
nen Nederlandse 
vrouwen ook 
meer seculiere 
autobiografieën 
te publiceren.”

De geschiedenis van de autobiografie wordt vaak herleid tot 
Augustinus. Hier is hij afgebeeld door Sandro Botticelli.
beeld wikinfo
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ISBN 978 90 423 0407 9

RECENSIES

Bezetting had christelijke achtergrond

De adel en de Opstand

Wanneer een prins zich 
gedraagt als een tiran, de 
politieke orde ondermijnt 
en zich wreed gedraagt ten 
aanzien van zijn onderdanen, 
dan heeft een naburige prins 
het recht, en zelfs de plicht 
om te interveniëren. Dit was 
de mening van de anonieme 
auteur (waarschijnlijk de 
hugenoot Philippe Duplessis-
Mornay) van Vindiciae contra 
tyrannos, een traktaat voor 
het eerst gepubliceerd in 
1579. Hoewel Mornay met 
name bezorgd was over het 
lot van Franse protestanten, 
en niet zozeer universele 
mensenrechten, kan zijn visie 
toch gelden als een van de 
vroegste blauwdrukken 
voor de rechtvaardiging van 
humanitaire interventie. De 
redacteuren van deze fascine-
rende bundel zijn zich bewust 
van het categorieverschil, 
maar menen dat het enkele 
feit dat de term ‘humanitair’ 
negentiende-eeuwse wortels 
heeft, de historicus niet mag 
hinderen om vroegere prece-
denten te onderzoeken. Het is 
zelfs een van de belangrijkste 
doelstellingen van de bundel 
om de historische wortels van 
humanitaire interventies te 
zoeken in de zestiende eeuw 
en niet, zoals gebruikelijk is, 
in de interventies op de Bal-
kan in de negentiende eeuw.

Ongetwijfeld lieten de re-
dacteuren zich daarbij leiden 
door hun eigen expertise. 
Brendan Simms, hoogleraar 
Internationale Betrekkingen 
aan de universiteit van Cam-
bridge, heeft zich voorname-
lijk beziggehouden met de 
internationale politiek in de 
achttiende eeuw. David Trim, 

In deze bundel van de 
Vlaams-Nederlandse Vereni-
ging voor Nieuwe Geschiede-
nis bestuderen vijf auteurs 

de adel in de periode van de 
opstand. Petra Vanhoutte 
bestudeert de relatie tussen 
Filips Willem, de ‘Spaanse’ 
prins van Oranje, en diens 
broer Maurits. Ze betoogt dat 

het conflict om de erfenis van 
Willem van Oranje een groter 
twistpunt bleek voor de 
broers dan de Opstand zelf. 
Jacques Moerman richt zich 
op Otto van Egmont – een 
verre neef van graaf Lamoraal 
van Egmont. Hij toont aan 
dat ook de lagere adel met 
zijn ambtelijke ervaring een 
belangrijke rol speelde rond-
om Willem van Oranje, die 
dergelijke knowhow goed kon 
gebruiken. Mirella Marini be-

directeur van de archieven 
van de zevendedagsadventis-
ten in Washington DC, heeft 
zich vooral beziggehouden 
met de vroegmoderne ge-
schiedenis van oorlogsvoering 
en de Hugenoten.

De eerste drie artikelen 
van de bundel gaan dan ook 
expliciet in op interventies 
in de vroegmoderne tijd. 
Daarbij blijkt dat interventie 
vaak gelegitimeerd werd met 
confessionele argumenten: 
het steunen van mede-pro-
testanten. Toch blijken er in 
de loop van de zeventiende 
eeuw ook argumenten op te 
komen waarbij de zorg voor 
wreedheid in het algemeen, 
niet alleen ten aanzien van ge-
loofsgenoten, een reden voor 
interventie kan zijn. Humani-
taire of religieuze legitimaties 
konden natuurlijk een dek-
mantel vormen voor machts-
realistische interventies, maar 
er zijn ook voorbeelden van 
evidente betrokkenheid. 

Het boek bestaat uit vier 
delen. Naast een deel over 
de vroegmoderne tijd zijn er 
essays over interventies in het 

Ottomaanse Rijk (o.a. over 
de Joodse kwestie, Libanon 
in 1860 en Macedonië in 
1907), in Afrika (met name 
tegen de slavenhandel in de 
negentiende eeuw en over de 
rol van missionarissen), en 
door niet-Europese staten (de 
Amerikaans-Spaanse oorlog 
van 1898, de interventie van 
Vietnam in Cambodja).

Het boek brengt een aantal 
centrale thema’s expliciet 
onder aandacht. Het eerste 
is de visie dat de geschiede-
nis van moderne humanitaire 
interventies langer is dan 
vaak gesteld, en bovendien 
wortels heeft in confessionele 
solidariteit. Naast de Ver-
lichting is het christendom 
een bakermat van humani-
taire interventies. Daarnaast 
wordt het statische beeld van 
Westfalen als een systeem van 
soevereine staten ondermijnd. 
Het systeem van Westfalen 
bood juist zelf mogelijkhe-
den tot interventie, omdat 
de religieuze status quo 
gegarandeerd werd, en een 
destabilisatie dus aanleiding 
gaf tot interventie. Zoals 

Simms stelt: niettegenstaande 
de mythe van soevereiniteit 
is er een continue tendens 
uitzonderingen te maken om 
interventies te legitimeren.

Waardering voor deze 
mooie bundel neemt niet weg 
dat ook enige kritiek op zijn 
plaats is. Ten eerste lijkt me 
de subtitel ‘een geschiedenis’ 
wat misleidend, omdat het in 
feite een serie chronologische 
casestudy’s van de zestiende 
tot de eenentwintigste eeuw 
betreft, die de lange ge-
schiedenis van humanitaire 
interventies suggereren. De 
redacteuren geven zelf toe 
dat meer onderzoek nodig is. 
De introductie en de conclu-
sie zijn van beduidend meer 
conceptueel gewicht dan de 
casestudy’s, die doorgaans 
grondig maar ook empirisch 
en specifiek zijn. Daarnaast 
ligt er wel een erg grote na-
druk op Britse geschiedenis. 

Dit neemt niet weg dat de 
bundel door de historische 
achtergronden een belangrijk 
hiaat vult in de historiografie, 
en hopelijk een impuls is voor 
verder onderzoek.

Liesbeth Geevers

David Onnekink
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Een van de aardige dingen 
bij het onderzoek voor Pietas 
betreft de materiële aspecten 
van een boek. Het materiaal 
of de kwaliteit van de band 
zegt iets over de aard van het 
boek of over de status van 
de eigenaar(s). Boekjes voor 
huiselijke persoonlijke devotie 
waren veelal voorzien van een 
eenvoudige perkamenten 
band. De avondmaalsboekjes 
die ook meegenomen werden 
naar de kerk hebben vaak 
meer uiterlijk vertoon door 
een met goud bestempelde 
lederen band.

Door intensief gebruik is veel 
vroomheidsliteratuur verloren 
gegaan. Ook de exempla-
ren die ons nu nog resteren, 
hadden vaak veel te lijden: zij 
zijn beduimeld, incompleet, 
afgesneden of zonder band. 
In een gedeelte van die boe-
ken wordt ook de naam of het 
stempel van vroegere eige-
naren gevonden. Meermalen 
werd een boek bestemd voor 
een bloed- of geestverwant. 
Soms met een uitgebreide 
inscriptie voor iemand die in 
de negentiende eeuw naar 
Amerika vertrekt of met niet 
meer dan: “Dit boecxken sal 
Lijsbedt hebben.”

Een interessante inscriptie 
komt voor in Een silvere poort-
clock van Thomas Tymme  
uit 1624.  Het is een contem-
poraine inscriptie van een 
anonieme ooggetuige van 
de eerste gereformeerde kerk-
dienst in ’s-Hertogenbosch na 
de verovering door Frede-rik 
Hendrik op 19 septem- 
ber 1629. De tekst luidt als 
volgt:

“Anno 1629. Is kenlick dat op 
den 19. september binnen 
sHerttoogenboos. Die
eerste reijs is gepredijckt ende 
dat uijt Jesija - 45 .. vers 1 2, 3 4 
5 toe ende den

psalmvaers 98 .. ende die 
nagesongen woorde vaers [= 
Psalm] 24 die twee laeste
versen: Verhoocht u groot 
poorten nu ende die Here 
geve dat die waerheijt altijt
voortbloeijen moch. Amen 
want U woort is een licht op 
onze wegen, ja een lanterne
voor onse voeten.”

Dit boekje kwam via het 
Groot-Seminarie Hoeven bij de 
Vrije Universiteit terecht.

Website: http://www.pietason-
line.nl/pietas
Meer informatie: fwhuisman@
kliksafe.nl

Pietas biedt toegang tot gereformeerde vroomheidsliteratuur 

Beduimeld

zoek naar Deense edities van puriteinse 
werken. “Het gangbare beeld was dat er 
weinig van die vertalingen in het Deens 
zouden zijn. Uit mijn onderzoek blijkt 
dat deze vroomheidsliteratuur tot in de 
hoogste kringen verspreid werd, en dat 
er veel internationaal contact was. Er 
vond kruisbestuiving plaats.” 

Pietas is niet alleen opgezet voor we-
tenschappelijk onderzoek, maar juist ook 

voor een grotere groep geïnteresseerden, 
zo legt Huisman uit. “Het bestand is 
voor iedereen die zich bij het bestuderen 
van gereformeerde vroomheid afvraagt 
waar dingen vandaan komen. Dat is wat 
mij betreft ook relevant bij het voor-
bereiden van preken en voor pastorale 
werkzaamheden. Met Pietas leggen we 
bloot; ik maak er zelf gebruik van in on-
derzoek en anderen kunnen dat eveneens 
doen.” 

Pietas is gerelateerd aan de Stichting 
Studie Nadere Reformatie (SSNR), en 
dat is niet voor niets, vertelt Huisman. 
“Ik kwam met de stichting in con-
tact door een discussie die ik met hen 
aanging over de begripsbepaling van de 
Nadere Reformatie. Ik heb hen gewezen 
op de vele digitale mogelijkheden waar 
de stichting zijn voordeel mee zou kun-
nen doen. Het is belangrijk dat Pietas 
geen product is van één persoon, maar 
dat ook geprofiteerd kan worden van 
de kennis die bij de stichting aanwezig 
is. Door de lancering van Pietas op 17 
mei is zichtbaar waar we mee bezig zijn 
en kan het verder ontwikkeld worden. 
Er zijn plannen voor ontwikkeling op 
twee fronten. Allereerst wordt het aantal 
beschreven titels en digitaal beschikbare 
werken uitgebreid. Daarnaast wordt 
gewerkt aan een Pietas-platform, een di-
gitale werkomgeving voor onderzoekers 
waar verschillende bronnen aan elkaar 
gekoppeld worden.” 

Huisman is sinds 2007 werkzaam aan 

de Vrije Universiteit. “De Vrije Univer-
siteit, met een leerstoel over de geschie-
denis van het religieuze boek en een 
leerstoel over het gereformeerd piëtisme, 
is een goede plek om dit onderzoek te 
doen. De Vrije Universiteit is de enige 
universiteitsbibliotheek in Nederland die 
deze vroomheidsliteratuur nog actief ver-
zamelt. Het is een inspirerende omgeving 
voor dit onderzoek, juist vanwege de 
mogelijkheden van samenwerking tussen 
de theologische faculteit en mensen die 
zich bezighouden met de geschiedenis 
van het boek.”

Het is nieuwsgierigheid en het streven 
naar vindbaarheid die Huisman motive-
ren in zijn werk. “De vindbaarheid ver-
groot je met een thematische databa-se 
zoals Pietas. En het laat beter de dwars-
verbanden zien.” De vanzelfsprekend-
heid van het begrip vroomheid in een 
periode als de zeventiende eeuw, spreekt 
Huisman aan. “Die grote verspreiding  
zie je aan de hoeveelheid vroomheids-
literatuur die gedrukt werd. Juist uit 
het feit dat we uit die periode sommige 
boeken niet meer kunnen vinden, blijkt 
dat ze veel gelezen werden. Ook litera-
tuur die niet geheel binnen de eigen 
geloofsopvatting paste, werd vertaald. 
Dat werd dan ‘opgelost’ door in die 
vertaling passages weg te laten, of door 
er een annotatie bij te maken. Vroom-
heidsliteratuur ging ook over grenzen 
van confessies heen.”

Pietas biedt veel vroomheidsliteratuur 
aan op het web. Zoals een beschrijving 
van een gereformeerde kerkdienst in 
1629. Er werd gezongen uit Psalm 119: 
“Want U woort is een licht op onze we-
gen, ja een lanterne voor onse voeten.” 
beeld Pietas
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Michael Goldfarb, De weg uit het getto. Drie eeuwen eman-
cipatie van de joden in Europa, Amsterdam: Meulenhoff, 2011, 
416 blz., € 15,99, ISBN 978 90 290 8748 3.

Geen toenemende emancipatie

Beginpunt van het boek is 
het middeleeuwse getto, 
waarbij joden zelfs het recht 
niet hebben om tijdens hun 
reis te vernachten buiten 
speciale daartoe aangewezen 
‘jodenplaatsen’. De Franse 
Revolutie zal dat alles ver-
anderen, zo is het verhaal in 
geschiedenisboeken voor het 
voortgezet onderwijs. Zo was 
dat echter niet. De katholieke 
kerk weigerde de joden te 
erkennen, waardoor wets-
voorstellen rondom emanci-
patie steeds van de agenda 
werden gevoerd of werden 
afgewezen. Uiteindelijk werd, 
in de grootst mogelijke chaos, 
na maar liefst twintig keer 
herstemmen op de allerlaatste 
vergadering van de Natio-
nale Vergadering besloten 
dat “niemand vanwege zijn 
geloof of religie mag worden 
lastiggevallen”. Hiermee was 
het in ieder geval de joden 
toegestaan hun godsdienst 
te belijden, al hadden ze 
daarmee nog niet het actieve 
burgerrecht verkregen. 

Vervolgens zet Goldfarb 
– in navolging van anderen 
– vraagtekens bij de opvat-
ting dat dankzij Napoleon 
Bonaparte de emancipatie 
in Europa werd ingevoerd. 
Napoleon was inderdaad 
degene die ervoor zorgde 
dat de joodse emancipatie 
bij wet werd geregeld, maar 
ook was hij degene die zich 
na tien jaar emancipatie 
vertwijfeld afvroeg waarom 
joden dan nu nog steeds als 
groep herkenbaar waren. Dat 
het ook een recht van joden 
was om hun eigen gebruiken 
te handhaven, kwam ken-
nelijk niet bij Napoleon op. 
Samen met het door hem 
opgerichte Sanhedrin stelde 
hij daarom een aantal vragen 
op die moesten onderzoeken 
waarom de emancipatie niet 
zo snel verliep als hij gehoopt 
en verwacht was. Zo wilde 
hij bijvoorbeeld weten of 
joden polygaam waren, of 
ze met christenen mochten 
trouwen en of ze zich aan de 
wet zouden houden. Dit alles 
getuigt van weinig kennis van 
het joodse geloof en joodse 

gebruiken. Daarnaast is het, 
aldus Goldfarb, nog maar de 
vraag of Napoleons handelen 
wel zo veel voordeel voor 
joden met zich meebracht. 
Immers, hij werd door het 
grootste gedeelte van de 
‘Europeanen’ als veroveraar 
gehaat.  

Goldfarb ziet emancipatie 
als een groot goed, maar 
tegelijkertijd is een van zijn 
theses dat er zo veel joden 
tot grote prestaties en hoge 
posities zijn gekomen dankzij 
hun isolement. Joden waren 
hierdoor immers gewend om 
anders te zijn, op te vallen 
en onder moeilijke omstan-
digheden te werken. Zo was 
er het voorbeeld van Moses 
Mendelssohn, die zich vanuit 
het getto wist op te werken 
tot alom geacht filosoof. In 
Berlijn, waar hij werkte en 
woonde, werd hij steevast 
aangeduid als ‘de Jood Mo-
ses’, wat echter door hem en 
zijn vrienden niet per se werd 
aangemerkt als discrimine-
rend. Dat veranderde toen 
een publieke aanval werd 
ingezet door een collega-filo-
soof, Johann Kaspar Lavater. 
Deze droeg een boek op aan 
Mendelssohn met de vraag 
het te lezen en dan “voor de 
God van de waarheid [...] pu-
bliekelijk te weerleggen in het 
geval dat u de argumenten ter 
ondersteuning van de feiten 
van het christendom onjuist 
acht: maar als u ze correct 
acht, doe dan wat wijsheid, 
waarheidsliefde en eerlijk-
heid u gebieden”. Kortom, 
Mendelssohn moest zich laten 
dopen. Deze opvatting was 
diep genesteld, ook bij Franse 
en Duitse voorstanders van 
emancipatie. 

Stukje bij beetje gaat de 

emancipatie verder, al is hier 
zeker geen sprake van één 
stijgende lijn voorwaarts. 
Nog in 1858 wordt een zieke 
joodse baby stiekem gedoopt 
door een kindermeisje en 
daarom later door de politie 
opgehaald en in het kloos-
ter gebracht, omdat hij als 
katholieke dopeling niet door 
joden mag worden opgevoed. 
Nog in 1880 ondertekenen 
250.000 Duitsers een petitie 
om de emancipatiewetten in 
te trekken. Nog in 1895 kan 
de Dreyfus-affaire plaatsvin-
den, waar geen enkele betrok-
kene in wil ingrijpen omdat 
het een jood betreft. 

Zoals uit voorgaande blijkt 
haalt Goldfarb in zijn boek 
voorbeelden aan van Duits-
land tot Italië. Daarmee is 
echter zijn ondertitel nog niet 
gerechtvaardigd. Goldfarb 
focust steeds op plaatsen en 
personen die voor zijn thema 
– joodse emancipatie – opval-
lend zijn. Hij geeft echter 
geen overzicht van welke wet-
ten en maatregelen waar van 
kracht waren, en op welke 
wijze deze werden gehand-
haafd. Door over te springen 
van gebeurtenis naar gebeur-
tenis, van land naar land, sug-
gereert Goldfarb dat joodse 
emancipatie een Europees ge-
beuren was, waarin één lijn is 
te ontdekken. Dit is niet erg 
overtuigend. Bestudering van 
de uitsluiting of emancipatie 
van personen als Spinoza en 
Freud, Marx en Mendelssohn 
levert meer verschillen dan 
overeenkomsten op, waarbij 
de nationale context een be-
langrijke rol speelt. Het boek 
is daarom vooral waardevol 
als boeiende introductie op 
een aantal invloedrijke joodse 
personen. 

schrijft de uitgebreide familie-
netwerken van de Arenbergs. 
Dries Raeymakers bestudeert 
de aanwerving van edelen 
voor de hofhouding van de 
aartshertogen Albrecht en 
Isabella. Om de relatie tussen 
vorsten en adel te verbeteren 
werd het personeelsbestand 
sterk vernederlandst, waarbij 
een katholieke achtergrond 
en loyaliteit aan de dynas-
tie belangrijker waren dan 
landbezit in het zuiden. Erik 

Swart analyseert ten slotte de 
krijgsreputatie van Maurits 
van Nassau. De dominantie 
van de adel op de comman-
dostructuur was even groot 
en daarmee de conflicten over 
eer en precedentie onder de 
officieren. Deze afwisselende 
bundel belicht de rol van de 
adel in de Opstand vanuit 
heel verschillende invalshoe-
ken en levert daarmee een 
waardevolle bijdrage aan dit 
onderzoeksveld.

Betsy Biemond
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Brendan Simms en D.J.B. Trim (red.), Humanitarian Interven-
tion: A History, Cambridge: Cambridge University Press, 2011, 426 
blz., £60,-, ISBN 978 05 211 9027 5.

Luc Duerloo en Liesbeth De Frenne (eds.), 
Het verdeelde huis: de Nederlandse adel 
tussen opstand en reconciliatie, Maastricht: 
Shaker Publishing, 2011, 132 blz., €36,-, 
ISBN 978 90 423 0407 9

RECENSIES

Bezetting had christelijke achtergrond

De adel en de Opstand

Wanneer een prins zich 
gedraagt als een tiran, de 
politieke orde ondermijnt 
en zich wreed gedraagt ten 
aanzien van zijn onderdanen, 
dan heeft een naburige prins 
het recht, en zelfs de plicht 
om te interveniëren. Dit was 
de mening van de anonieme 
auteur (waarschijnlijk de 
hugenoot Philippe Duplessis-
Mornay) van Vindiciae contra 
tyrannos, een traktaat voor 
het eerst gepubliceerd in 
1579. Hoewel Mornay met 
name bezorgd was over het 
lot van Franse protestanten, 
en niet zozeer universele 
mensenrechten, kan zijn visie 
toch gelden als een van de 
vroegste blauwdrukken 
voor de rechtvaardiging van 
humanitaire interventie. De 
redacteuren van deze fascine-
rende bundel zijn zich bewust 
van het categorieverschil, 
maar menen dat het enkele 
feit dat de term ‘humanitair’ 
negentiende-eeuwse wortels 
heeft, de historicus niet mag 
hinderen om vroegere prece-
denten te onderzoeken. Het is 
zelfs een van de belangrijkste 
doelstellingen van de bundel 
om de historische wortels van 
humanitaire interventies te 
zoeken in de zestiende eeuw 
en niet, zoals gebruikelijk is, 
in de interventies op de Bal-
kan in de negentiende eeuw.

Ongetwijfeld lieten de re-
dacteuren zich daarbij leiden 
door hun eigen expertise. 
Brendan Simms, hoogleraar 
Internationale Betrekkingen 
aan de universiteit van Cam-
bridge, heeft zich voorname-
lijk beziggehouden met de 
internationale politiek in de 
achttiende eeuw. David Trim, 

In deze bundel van de 
Vlaams-Nederlandse Vereni-
ging voor Nieuwe Geschiede-
nis bestuderen vijf auteurs 

de adel in de periode van de 
opstand. Petra Vanhoutte 
bestudeert de relatie tussen 
Filips Willem, de ‘Spaanse’ 
prins van Oranje, en diens 
broer Maurits. Ze betoogt dat 

het conflict om de erfenis van 
Willem van Oranje een groter 
twistpunt bleek voor de 
broers dan de Opstand zelf. 
Jacques Moerman richt zich 
op Otto van Egmont – een 
verre neef van graaf Lamoraal 
van Egmont. Hij toont aan 
dat ook de lagere adel met 
zijn ambtelijke ervaring een 
belangrijke rol speelde rond-
om Willem van Oranje, die 
dergelijke knowhow goed kon 
gebruiken. Mirella Marini be-

directeur van de archieven 
van de zevendedagsadventis-
ten in Washington DC, heeft 
zich vooral beziggehouden 
met de vroegmoderne ge-
schiedenis van oorlogsvoering 
en de Hugenoten.

De eerste drie artikelen 
van de bundel gaan dan ook 
expliciet in op interventies 
in de vroegmoderne tijd. 
Daarbij blijkt dat interventie 
vaak gelegitimeerd werd met 
confessionele argumenten: 
het steunen van mede-pro-
testanten. Toch blijken er in 
de loop van de zeventiende 
eeuw ook argumenten op te 
komen waarbij de zorg voor 
wreedheid in het algemeen, 
niet alleen ten aanzien van ge-
loofsgenoten, een reden voor 
interventie kan zijn. Humani-
taire of religieuze legitimaties 
konden natuurlijk een dek-
mantel vormen voor machts-
realistische interventies, maar 
er zijn ook voorbeelden van 
evidente betrokkenheid. 

Het boek bestaat uit vier 
delen. Naast een deel over 
de vroegmoderne tijd zijn er 
essays over interventies in het 

Ottomaanse Rijk (o.a. over 
de Joodse kwestie, Libanon 
in 1860 en Macedonië in 
1907), in Afrika (met name 
tegen de slavenhandel in de 
negentiende eeuw en over de 
rol van missionarissen), en 
door niet-Europese staten (de 
Amerikaans-Spaanse oorlog 
van 1898, de interventie van 
Vietnam in Cambodja).

Het boek brengt een aantal 
centrale thema’s expliciet 
onder aandacht. Het eerste 
is de visie dat de geschiede-
nis van moderne humanitaire 
interventies langer is dan 
vaak gesteld, en bovendien 
wortels heeft in confessionele 
solidariteit. Naast de Ver-
lichting is het christendom 
een bakermat van humani-
taire interventies. Daarnaast 
wordt het statische beeld van 
Westfalen als een systeem van 
soevereine staten ondermijnd. 
Het systeem van Westfalen 
bood juist zelf mogelijkhe-
den tot interventie, omdat 
de religieuze status quo 
gegarandeerd werd, en een 
destabilisatie dus aanleiding 
gaf tot interventie. Zoals 

Simms stelt: niettegenstaande 
de mythe van soevereiniteit 
is er een continue tendens 
uitzonderingen te maken om 
interventies te legitimeren.

Waardering voor deze 
mooie bundel neemt niet weg 
dat ook enige kritiek op zijn 
plaats is. Ten eerste lijkt me 
de subtitel ‘een geschiedenis’ 
wat misleidend, omdat het in 
feite een serie chronologische 
casestudy’s van de zestiende 
tot de eenentwintigste eeuw 
betreft, die de lange ge-
schiedenis van humanitaire 
interventies suggereren. De 
redacteuren geven zelf toe 
dat meer onderzoek nodig is. 
De introductie en de conclu-
sie zijn van beduidend meer 
conceptueel gewicht dan de 
casestudy’s, die doorgaans 
grondig maar ook empirisch 
en specifiek zijn. Daarnaast 
ligt er wel een erg grote na-
druk op Britse geschiedenis. 

Dit neemt niet weg dat de 
bundel door de historische 
achtergronden een belangrijk 
hiaat vult in de historiografie, 
en hopelijk een impuls is voor 
verder onderzoek.

Liesbeth Geevers

David Onnekink

01-transparant.indd   28 18-1-2012   8:51:1



VITRINE

TRANSPARANT januari 2012 31

Gerard Raven

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

t/m 5 februari
Het Bloemaert-effect. Abraham Bloe-
maert (1566-1651) was een invloedrijk en 
veelzijdig schilder die weer is herontdekt. 

Hij maakte 
grote al-
taarstukken 
met Bijbelse 
thema’s, 
kleine mytho-
logische wer-
ken, maar 
schilderde 
ook de 
natuur. Met 
monografie. 
Centraal Mu-
seum, Nico-
laaskerkhof 
10, Utrecht  

030 236 23 62, www.centraalmuseum.nl, 
di-zo 11-17, MK €3,- toeslag.

t/m 26 februari
Pelgrims. Onderweg naar Santiago de 
Compostela. Zie Aangelicht in het juli-
nummer van Transparant. 
Museum Catharijneconvent, Lange 
Nieuwstraat 38, Utrecht, 030 231 72 96, 
www.catharijneconvent.nl, di-vr 10-17, za-
zo,feestd 11-17, MK €2,50 toeslag.

t/m 26 februari
Golden Earring: back home. Ter gelegen-
heid van het 50-jarig jubileum van de 
Haagse rockband. Uiteraard is er veel 
aandacht voor de muziek zelf en wordt 
ook het Haagse uitgaansleven in de 
jaren ’60 en ’70 belicht. 
Haags Historisch Museum, Korte Vijver-
berg 7, Den Haag, 070 364 69 40, www.

haagshistorischmuse-
um.nl, di-vr 10-17, za-zo 
12-17, MK.

t/m 11 maart
Mijn naam is Cohen. 
Fotoportretten en frag-
menten uit interviews 
met twintig ‘Cohen-
nen’ over ervaringen, 
emoties en meningen 
rond hun achternaam. 
Samengesteld door 
Daniel Cohen en Mi-
scha Cohen. 
Joods Historisch Museum, Jonas Daniël 
Meijerplein 2-4, Amsterdam, 020 531 03 
10, www.jhm.nl, dagelijks 11-17, MK.

t/m 15 april
Jodendom. Een wereld vol verhalen. Zie 
Aangelicht. 
De Nieuwe Kerk, Dam, Amsterdam, 020 
638 69 09, www.denieuwekerk.nl, dage-
lijks 10-17, do 10-22 uur, MK €3,50 toeslag.

t/m 28 mei
Mijn Rotterdam. Hoe zien jongeren Rot-
terdam? Waar komen ze veel, wat vinden 
ze gezellig en waar komen ze liever niet? 
Museum Rotterdam heeft deze vragen 
voorgelegd aan de leerlingen Film en 
Vormgeving van De Theaterhavo/vwo. 
Het resultaat: een kijk- en doetentoonstel-
ling.
De Dubbelde Palmboom, Voorhaven 12, 
Rotterdam-Delfshaven, www.hmr.rotter-
dam.nl, di-zo 11-17, MK.

2012
In het kader van 2012: Jaar van de Histo-
rische Buitenplaats organiseren veel re-
gionale musea een tentoonstelling. Meer 
details op www.buitenplaatsen2012.nl. 

Semi-permanent
Audiotour door de restauratie die zeker 
nog tot in 2012 duurt. 
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, 

Oudezijds Voorburgwal 40, 
Amsterdam, 020 624 66 04, 
www.opsolder.nl, ma-za 10-17, 
zo,feestd 13-17.

Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum 
is na jaren sluiting volledig 
vernieuwd. De nieuwe presen-
tatie heeft veel belevingsele-
menten. Er zijn vleugels voor 
wie avontuur zoekt (kinderen, 
breed publiek) en voor de 

echte liefhebber. In 
het volgende nummer 
van Transparant een 
impressie.
Het Scheepvaartmuse-
um, Kattenburgerplein 
1, Amsterdam, 020 
523 22 22, www.het-
scheepvaartmuseum.
nl, dagelijks 9-17, MK.

Gesloten
Museumpark Orien-

talis is per 1 januari 
gesloten. Zowel het rijk 

als de provincie wilde geen subsidie 
meer geven om een doorstart mogelijk 
te maken. Daarmee komt een eind aan 
precies een eeuw Bijbels Openluchtmu-
seum.

Aangelicht
Jodendom is gemaakt door De Nieuwe 
Kerk en het Joods Historisch Museum 
en gaat over drieduizend jaar joodse 
cultuur. Absolute topstukken uit het bui-
tenland zijn onder andere een Dode-
Zeerol uit de eerste eeuw voor Christus, 
de oudste complete Torarol, kostbare 

handschrif-
ten, een 
schilderij 
van Chagall, 
maar ook 
moderne 
kunst.

Er gaat veel 
aandacht 
uit naar het 
Oude Testa-
ment. Verder 
naar heilige 
plaatsen, de 
abstracte 
God, feesten 
en gedenk-

dagen, de levenscyclus, het dagelijks 
leven en geschiedenis. Elk object in de 
tentoonstelling wordt gepresenteerd als 
een kostbaar kleinood, of het nu gaat 
om een manuscript, een ceremonieel 
object, een schilderij of een maquette. 
De boodschap wordt ondersteund 
door een documentaire. Daarnaast 
geven gefilmde interviews met zowel 
liberale als orthodoxe, bekende als 
onbekende joden van over de hele 
wereld de bezoeker een levendig beeld 
van de enorme diversiteit in de bele-
ving van het Jodendom.

De Fluitspeler.
beeld Centraal Museum

Mijn Rotterdam.
beeld De Dubbele Palmboom

Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.
beeld Persian Dutch Network

beeld Joods Historisch 
Museum
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Het Afrikaanse christendom 
stoelt, meer dan het Euro-
pese christendom, op het 
judaïsme. Dat is de interes-
sante stelling waarmee Jaap 
van Slageren zijn lezers 
meeneemt. Wat volgt is een 
veelzijdige, soms wat uitput-
tende, en vaak tot nadenken 
stemmende verkenning van 
joodse invloeden in Afrika in 
het algemeen en de aard van 
het Afrikaanse christendom 
in het bijzonder.

Jaap van Slageren was van 
1963 tot 1974 zendingspre-
dikant in Kameroen. Van Sla-
geren combineert in Joodse 
invloed in Afrika eruditie 
met persoonlijke ervaringen 
uit zijn tijd in Afrika en een 
diepzittende motivatie, hoe-
wel hij dat laatste pas in de 
epiloog onthult. Als de lezer 
het boek uit heeft, heeft hij 
of zij niet alleen veel geleerd 
over de opmerkelijke thema-
tiek van de Afrikaans-joodse 
religie en geschiedenis, maar 
ook kennisgemaakt met 
Van Slagerens hoop voor de 
toekomst van het judaïsme 
en het christendom.

De geschiedenis van de 
uitwisseling tussen de joden 
en met name de Egyptische 
cultuur, dat in het eerste deel 
aandacht krijgt, is het ver-
haal van vlucht, uittocht en 
diaspora. Kort na de uittocht 
na een lang verblijf in Egypte 
trouwde Mozes Zippora, een 
zwarte vrouw uit het Afri-
kaanse Midjan. Het is een 
gegeven dat in het Afrikaanse 
christendom grote betekenis 
heeft gekregen. Enkele eeu-
wen later vormden groepen 
joden, verstrooid vanuit het 
verwoeste tienstammenrijk, 

in de Egyptische stad Alexan-
drië het bloeiende hellenis-
tische jodendom.  Rond 200 
na Christus vond daar een 
vruchtbare verbinding tussen 
het hellenisme en het chris-
tendom plaats in de vorm 
van de koptische kerk, de 
oudste inheemse Afrikaanse 
kerk. In die eerste eeuwen 
van het christendom waren 
de meeste theologen Afrika-
nen, onder wie Clemens van 
Alexandrië en Augustinus. 

Noord-Afrika werd bekend 
met het judaïsme door de 
diaspora ten tijde van de 
Babylonische ballingschap. 
Een nieuwe diaspora naar 
Noord-Afrika volgde in de 
tijd van de joodse opstand 
van 66 tot 70. Met name in 
de Berbercultuur vonden de 
joden gemakkelijk ingang. 
Het Berberse en joodse 
geloof vertoonden opmer-
kelijke gelijkenissen, zoals 
het in Afrika weinig bekende 
monotheïsme. Totdat de 
veroveringsgolf van de islam 
Noord-Afrika bereikte lukte 
het de joden stand te houden. 

Van Slageren wijdt het 
tweede deel van zijn boek 
aan joods geïnspireerde mis-
sie en zending in Afrika. De 
protestantse zending bloeide 
in de tijd van de zelfbenoem-
de messias Sabbatai Zwi 
(1626-1676) en ademde de 
geest van zijn joodse messi-
anisme. Van katholieke zijde 
kwam de missie in Afrika 
op rond 1400. Een opmer-
kelijke rol speelden daarbij 
de fictieve brieven van een 
waarschijnlijk al even fictieve 
priester Johannes, die zou 
heersen over een geheim 
joods-christelijk koninkrijk 
dat door de westerse kerk 
meestal in Afrika werd gesi-

tueerd. De inspanningen van 
de eerste missionarissen naar 
Afrika om dat geheime ko-
ninkrijk te ontdekken werden 
al snel gecombineerd met de 
gezonde handelsgeest van de 
Europeanen van die tijd. Zo 
vestigden Portugese handels-
reizigers hun nederzettingen 
in Ethiopië, dat het meest 
overeen leek te komen met 
het koninkrijk van priester 
Johannes, en Congo. De Eu-
ropese aandacht voor Ethio-
pië kwam overigens niet uit 
de lucht vallen, maar werd 
geïnspireerd door de oud- en 
nieuwtestamentische contac-
ten tussen Israël en Ethiopië. 
Ook voor christelijke Afrika-
nen vormt Ethiopië, waar de 
oudste onafhankelijke (niet-
westerse) kerk ontstond, 
tot op de dag van vandaag 
een model voor authentiek 
christendom gestoeld op de 
joodse cultuur. 

In het derde deel neemt Van 
Slageren de lezer mee op de 
fascinerende zoektocht van 
moderne Afrikaanse theolo-
gen naar een van westerse 
heerschappij bevrijd Afri-
kaans christendom, waarbij 
ze meer dan eens uitkomen 
bij de joodse wortels. Het 
verhaal van de uittocht uit de 
slavernij vormt voor Afrika-
nen een geschiedenis waarin 
zij zichzelf als onderdrukt 
volk herkennen. De redding 
die Jezus brengt heeft voor 
hen dan ook minder dan voor 
westerse christenen te maken 
met zonde. Deze verschil-
len met de westerse kerk 
vormen cruciale kenmerken 
van verschillende onafhan-
kelijke Afrikaanse kerken, 
die zich onmiskenbaar door 
Israël hebben laten inspire-
ren en zich aan haar roeping 

spiegelen. 
En precies dat, stelt Van 

Slageren in de epiloog, doet 
een beroep op westerse 
christenen. Zij kunnen een 
voorbeeld nemen aan de 
dialoog tussen theologen 
uit het Afrikaanse christen-
dom, het judaïsme en zelfs 
de islam – een dialoog die 
de auteur in het laatste 
hoofdstuk op boeiende wijze 
beschrijft. Van Slageren 
verwoordt tenslotte zijn 
diepste overtuiging: westerse 
christenen moeten terug 
naar hun joodse wortels 
om de gebreken van secu-
larisatie, individualisme en 
materialisme te onderken-
nen, en hebben daarvoor het 
Afrikaans-christelijke denken 
hard nodig.     

Het is een idealisme dat 
inspirerend vertolkt wordt. 
De weg ernaartoe vergt soms 
geduld van de lezer en is niet 
altijd overtuigend. De vele 
legendes en dubieuze inter-
pretaties van de geschiedenis 
suggereren vaak meer dan 
dat ze het betoog onder-
steunen. Waarom de auteur 
sommige thema´s – zoals de 
koptische kerk en de Lemba 
kerk – zo uitdiept, is voor 
een lekenlezer ook niet altijd 
duidelijk: zijn die thema’s 
echt zo cruciaal? Opvallend 
is daarbij ook dat de auteur 
zich vooral op secundaire 
bronnen beroept, overigens 
iets waarvoor hij zich in 
de inleiding verontschul-
digt. Dit alles neemt echter 
niet weg dat dit boek een 
lezenswaardige zoektocht is 
naar een opmerkelijk stuk 
religiegeschiedenis, dat op 
een erudiete, sympathieke en 
inspirerende manier voor het 
voetlicht wordt gebracht. 

Jaap van Slageren, Joodse invloed in Afrika. Historische en 
religieuze verkenningen, Vught: Skandalon, 2011, 300 blz., € 
22,50, isbn 978 94 90708 19 1

Afrikaans christendom heeft joodse wortels

Liesbeth Schimmel 
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