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COLOFON INHOUD REDACTIONEEL

Geschiedenis gaat over mensen, stelt Arjan Nobel met nadruk in een 
interview over zijn onderzoek dat u in dit nummer kunt lezen. Dat is een 
waarheid als een koe, maar wel een waarheid die wij als historici nog 
weleens vergeten. De verleiding is soms groot om historisch mensenwerk 
te verschuilen achter tabellen en cijfers, of achter abstracte termen als 
Reformatie of verzuiling. 

Die tabellen zijn belangrijk, zeker, evenals de terminologie. De cijfers 
verschaffen inzicht in historische ontwikkelingen die we anders minder 
scherp zouden zien. Het toekennen van termen is een manier om 
structuur en betekenis te geven aan de geschiedenis. Zo werd de 
oorlog tussen Serviërs en Bosniërs in voormalig Joegoslavië aanvankelijk 
gekenmerkt als een nationalistische strijd, maar later werd er gesproken 
over genocide. Over dat woord zijn ware verbale veldslagen geleverd, 
denk bijvoorbeeld aan de controverse over genocide in Armenië, of in 
Rwanda, waar Henrieke Buit over schrijft in dit nummer. 

Geschiedenis gaat dus ook over woorden, over betekenis. In dit 
nummer staat een recensie waarin de term ‘verzuiling’ op de korrel 
wordt genomen. Is verzuiling echt gebeurd, of is het een historische 
mythe? En wat betekent ‘reformatorisch’ eigenlijk precies? Woorden 
hebben de kracht om de geschiedenis vorm te geven, zelfs om een 
nieuwe werkelijkheid te creëren. Voor ons als christenhistorici is dat een 
belangrijk gegeven. De kracht van het woord is ons bekend.

Maar achter die woorden, en achter die betekenissen, gaat de 
geschiedenis van mensen schuil. Verzuiling blijft een abstract begrip, 
totdat die invulling krijgt door de concrete daden van mensen. 
Het oprichten van een reformatorische school (het onderwerp van 
interview met John Exalto): hoe hebben de grondleggers zich daarvoor 
ingespannen? Cliëntelisme (een van de thema’s die Arjan Nobel 
bespreekt) krijgt pas betekenis als we zien dat door het zenden van een 
mandje stoofperen samen met kookinstructies als cadeau functionele 
relaties kunnen worden onderhouden. De kerk krijgt pas betekenis als we 
zien hoe gewone christenen in concrete situaties gehandeld hebben, 
zoals de artikelen van Ewart Bosma en Henrieke Buit laten zien. Ook dat 
is voor ons als christenhistorici belangrijk. Voor Arie van Deursen was 
geschiedenis ‘recht doen aan gestorven mensen’. Ook zij die honderden 
jaren geleden leefden, zijn onze naasten.

Dit nummer van Transparant gaat over mensen. Ewart Bosma 
beschrijft hoe Duitse christenen in de jaren dertig worstelden met 
het nazisme, en hun geloof soms in overeenstemming probeerden te 
brengen met die ideologie. Henrieke Buit analyseert hoe katholieken 
in Rwanda verontrustend passief bleven terwijl de genocide over 
hun land spoelde. Pittige onderwerpen. Arjan Nobel legt in een 
interview uit hoe vroegmoderne bestuurders in de praktijk handelden 
en het plattelandsbestuur vorm gaven. En John Exalto legt uit hoe 
de scholengemeenschap De Driestar mensen wilde opleiden tot 
zelfstandige en zelfbewuste mensen die verantwoordelijkheid kunnen 
nemen in de maatschappij.

Kortom, de laatste Transparant van dit jaar biedt hopelijk voldoende 
stof tot nadenken, over thema’s die zich uitspreiden van het zeventiende-
eeuwse platteland in Holland tot het hart van Afrika in de late twintigste 
eeuw. Maar in al deze gebeurtenissen zijn het concrete handelingen 
van mensen die een centrale rol spelen in de geschiedenis.

David Onnekink
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Doodencel 601 wordt museum Hof van Dordrecht en Van 
Gogh Museum tijdelijk dicht

Zeeuwse geschiedenis te boek gesteld
Bart van der Boom wint Libris 
Geschiedenis Prijs 2012

Proces tegen Dokter Dood 
gestaakt

Historicus Eric Hobsbawm 
overleden

Doodencel 601 in de gevangenis van Scheveningen 
wordt verbouwd tot een museum. 215 verzetsstrijders in 
de Tweede Wereldoorlog bivakkeerden in de dodencel 
van de gevangenis, toen Oranjehotel geheten, voordat 
ze werden geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte. Na 
de oorlog is de cel niet meer gebruikt en in originele 
staat gelaten. Stichting Oranjehotel moet voor de 
verbouwing 3 miljoen euro bij elkaar brengen. Voor 
dat geld komt naast de dodencel een ruimte om 
bezoekers te kunnen ontvangen. De poort bij de Van 
Alkemadelaan, van waaruit de terdoodveroordeelden 
naar de executieplaats gingen, wordt de ingang van 
het museum. Het museumgedeelte krijgt een plaats 
buiten de huidige gevangeniszone.

Het Hof van Dordrecht is sinds 1 oktober dicht en 
zal pas eind 2014 weer openen. Het Hof wordt 
gerestaureerd en krijgt een vernieuwd museum 
waarbij de geschiedenis van Dordrecht op een 
interactieve manier nauw wordt verweven met die 
van Nederland. Het voormalige augustijnenklooster 
krijgt een museum, studiezaal en bibliotheek. In Het 
Hof werd in 1572 de Eerste Vrije Statenvergadering 
gehouden. In de Statenzaal werd Willem van Oranje 
benoemd tot stadhouder. Het Van Gogh Museum in 
Amsterdam is sinds eind september dicht en zal in 
zeven maanden worden gerenoveerd. Ongeveer 75 
topstukken zijn tot de heropening te bewonderen in 
De Hermitage, ook in Amsterdam.

In 2014 bestaat de provincie Zeeland 200 jaar. Reden voor de 
provincie om de geschiedenis van het gebied na te gaan. 
In september verscheen het eerste deel van een serie die uit 
vier delen moet gaan bestaan. Het volgende deel verschijnt 
omstreeks de publicatiedatum van deze Transparant. Het 
derde deel komt in het najaar van 2013 uit en het laatste 
deel in het voorjaar van het jubileumjaar. Het onderzoek 
wordt geleid door de Universiteit Utrecht, waar dr. Paul Brusse 
van het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur 
zich intensief bezighoudt met de publicatie van de delen. 
Ook de Stichting Historisch Onderzoek Zeeland verricht 
onderzoek voor de vier delen. 

Tijdens de Nacht van de Geschiedenis op 27 oktober 
in het Rijksmuseum te Amsterdam ontving Bart van der 
Boom de Libris Literatuur Prijs voor zijn boek ‘Wij weten 
niets van hun lot’. Gewone Nederlanders en de Holo-
caust. Dit jaar dongen er 320 boeken mee naar de prijs 
waaraan een bedrag van 20.000 euro is verbonden. De 
jury beschrijft het boek als ‘consciëntieus, dapper en be-
langwekkend’. Transparant sprak eerder dit jaar met Bart 
van der Boom over zijn boek, dit interview is terug te lezen 
in het septembernummer. Ook Jos Palm, geïnterviewd in 
het meinummer van Transparant, drong met zijn boek 
Moederkerk door tot de shortlist van vijf genomineerden. 

Het proces tegen de naziarts Aribert Heim, beter bekend 
onder de naam Dokter Dood, wordt stopgezet. De 
rechtbank van Baden-Baden concludeerde uit een 
onderzoek dat Heim in 1992 in Egypte aan kanker is 
gestorven. Heim (1914) was lid van de Waffen-SS. Vanaf 
1941 ging hij werken in concentratiekamp Mauthausen 
(foto). Daar voerde hij medische experimenten uit op 
gevangenen. Zo amputeerde hij ledematen zonder 
verdoving. Na de oorlog werkte Heim als arts in 
Duitsland. Later verhuisde hij naar Egypte, waar hij de 
naam Tarek Hussein Farid aannam. Hij zou zich hebben 
bekeerd tot de islam. Al eerder verklaarde men dat hij 
niet meer in leven was. In 2009 nam de rechtbank dat 
nog niet over. 

De bekende marxistische historicus Eric Hobsbawm 
is op 1 oktober op 95-jarige leeftijd overleden aan 
de gevolgen van een longontsteking. Hij werd in 
1917 geboren in Alexandrië in een Engels-joods 
gezin. Zijn linkse opvattingen ontstonden tijdens zijn 
schooltijd in Duitsland. Vanaf 1936 sloot hij zich in 
Engeland aan bij de Communistische Partij. Hij was 
universitair docent aan Birkbeck College in Londen. 
Vanaf 1962 publiceerde hij standaardwerken over 
de negentiende eeuw: The Age of Revolution, 
The Age of Capital en The Age of Empire. Over de 
twintigste eeuw schreef hij The Age of Extremes. 
Vorig jaar verscheen How to Change the World. In 
2013 zal nog een boek van hem verschijnen.

NIEUWS

beeld Nationaal Archief / Fotocollectie Anefo

beeld Davide

beeld Matthew Cudmore

beeld Johan Bakker

 beeld Transparant

beeld Maand van de Geschiedenis
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De achterkamertjespoli tiek van Cromstrijen

NOBEL

Arjan Nobel beschouwt zijn 
promotieonderzoek over 
besturen op het Hollandse 
platteland als een eerste 
stap in zijn onderzoeksge-
bied. “Cromstrijen inbed-
den in de Hollandse con-
text is vernieuwend, maar 
men moet de stap nemen 
naar vergelijkend onder-
zoek op internationaal 
niveau. Ik denk dat de tijd 
daar nu rijp voor is.”

Christiaan Veldman en Ardjan Logmans

Kaart van de pol-
der Nieuw-Crom-
strijen, gemaakt 
door Cornelis 
Jansz in 1602. 
Geheel rechts het 
nog jonge dorp 
Klaaswaal. beeld 
Arjan Nobel

Arjan Nobel. beeld UvA

Aandacht voor vergelijking en verande-
ring kenmerken het boek Besturen op het 
Hollandse platteland – Cromstrijen 1550-
1780 waarop Arjan Nobel op 26 juni 
promoveerde. Het is een boek over poli-
tiek en bestuur geworden, zegt hij, en over 
mensen die de wetten en regels hebben 
bedacht en aangepast. “Vaak heerst nog 
het rare beeld dat er niets op het vroegmo-
derne platteland veranderde. Maar op het 
gebied van de economie, geografie, religie 
of politiek veranderde er juist enorm veel.”

Nobel wijt dat aan de onderzoeksopzet 
van vroegere studies die past bij de histori-
sche scholen die toen leidend waren. Voor 
hem geen studie met cijfers en tabellen, 
items waaraan de producten van de Wa-

geningse School te herkennen waren. Een 
tweede ‘Graft’ is het ook niet. “Het dorp 
Graft lijkt in de boeken van Van Deursen 
en Schutte, politiek gezien, op een eiland 
te liggen.1 Dat was natuurlijk allerminst 
zo.” Met vergelijkend onderzoek wil hij 
zijn studie inbedden in het actuele histo-
rische onderzoek. Door relaties te leggen 
tussen Cromstrijen en steden als Dord-
recht en Rotterdam wil hij laten zien dat 
een dorp vaak deel uitmaakte van grotere 
bestuurlijke netwerken.

Vroegmoderne plattelandsbestuurders, 
zo betoogt Nobel, werkten veel samen. 
Hij onderbouwt dat door te wijzen op 
unievorming tussen dorpen en op het 
gebruik van lobbyisten, de zogenaamde 

‘solliciteurs’. Met deze lobbyisten kon een 
dorp zijn belangen verdedigen op hogere 
bestuurlijke niveaus.

Pragmatisme kenmerkte het plat-
telandsbestuur in het gewest Holland, 
concludeert Nobel. “De inrichting van het 
bestuur paste zich gemakkelijk aan nieuwe 
lokale omstandigheden aan. Als er bij-
voorbeeld niet voldoende gekwalificeerde 
gereformeerden waren, nam men katho-
lieken of doopsgezinden. En de stem van 
de bevolking, zoals verwoord in petities, 
ook wel ‘rekesten’ genoemd, nam men wel 
degelijk mee in het bestuurlijk beleid.”

Auto vol archiefstukken
Het boek van Arjan Nobel heeft een 

lange aanloop gehad. Zijn liefde voor de 
geschiedenis zoals die opgetast ligt in de 
archieven, bracht hem op het spoor van 
het archief van de ambachtsheerlijkheid 
Cromstrijen, grofweg het gebied dat de 
huidige dorpen Klaaswaal en Numansdorp 
omvat. “Die heerlijkheid was al eeuwen-
lang in particuliere handen. Het verhaal 
deed de ronde dat het archief heel bij-
zonder was, maar dat niemand ooit werd 
toegelaten.”

Nobel kreeg uiteindelijk wel toegang en 
schreef een werkstuk over de topografi-
sche kaarten in het archief. Toen hij een 
opleidingsplaats kreeg aan de Universiteit 
Leiden spitte hij het archief verder door. 
“Ik laadde dan m’n auto vol. Daar gru-
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NOBEL



1  A.Th. van Deursen, Een dorp in de polder. Graft in de 
zeventiende eeuw (Amsterdam 1994); G.J. Schutte, 
Een Hollandse dorpssamenleving in de achttiende 
eeuw. De banne Graft 1770-1810 (Franeker 1989).

Noten

COLUMN

Positivisme

Herman Paul

Dikke, bruine, Duitse handboeken over historische 
methoden – ze hebben iets weg van Victoriaanse 
adviesliteratuur. Of van inleidingen tot scholastieke 
wijsbegeerte. Voor elk van deze genres geldt dat niemand 
ze meer leest. Ze schijnen immers achterhaald. ‘Victoriaans’ 
en ‘scholastiek’ zijn net zulke neerbuigende termen als 
‘positivistisch’ – dat quasi-geleerde woord dat in vijf 
lettergrepen de hele ideeënwereld van Duitse historici rond 
1900 naar het rijk der verouderde idealen verwijst.
Maar hoe langer ik mij verdiep in die Duitse handboeken, 
des te ongemakkelijker voel ik mij bij dit oordeel. Positivisme, 
vertel ik mijn studenten doorgaans, is de naam van een 
wetenschapsfilosofische stroming. Het etiket verwijst naar 
een opvatting over de manier waarop mensen kennis 
verwerven. Objectiviteit is één van de kernbegrippen in dit 
positivisme – en niet toevallig ook een kernbegrip in de 
massale kritiek die twintigste-eeuwse wetenschapsfilosofen 
op het positivisme hebben uitgeoefend.
Wat ik mij nu afvraag, is of deze critici terecht hebben 
aangenomen dat negentiende-eeuwse Duitse 
handschrijvers filosofie bedreven. Wilden deze mannen 
kennistheoretische uitspraken doen als zij objectiviteit 
bepleitten? Dachten zij wetenschapsfilosofie te bedrijven 
als zij historici opriepen hun hartstochten te beteugelen? 
Als je het mij vraagt, is deze classificatie misleidend. De 
handboeken die ik ken, laten zich eerder rubriceren onder 
het kopje wetenschapsethiek.
Elke revolutie creëert haar eigen vijandbeelden. Het is dus 
niet vreemd dat twintigste-eeuwse wetenschapsfilosofen 
hun voorgangers afschilderden als naïeve positivisten. 
Maar misschien wordt het tijd ons af te vragen of die 
zogenaamde positivisten rond 1900 niet met iets anders 
bezig waren dan hun twintigste-eeuwse critici dachten.
Op grond van mijn verzameling Duitse handboeken zou 
ik denken: mannen als Ernst Bernheim waren primair 
geïnteresseerd in wetenschapsethiek. Dat positivisme van 
Bernheim – zijn allergie voor subjectiviteit, zijn kruistocht 
tegen vooroordelen – was geen kennistheorie, maar een 
ethische (om precies te zijn: deugdethische) code voor 
historici.
Natuurlijk kende de Duitse historische wetenschap echte 
geschiedfilosofen als Johann Gustav Droysen, wiens 
Historik een veel beter ontwikkelde kennistheorie bood dan 
Bernheims Lehrbuch. Veelzeggend is echter dat Bernheim 
onder historici meer gezag genoot dan Droysen. Historici 
bekommerden zich niet zo om wetenschapsfilosofie. 
Als zij de mond vol hadden van historische methoden, 
bedoelden ze iets anders. Het ging hen, net als Bernheim, 
om de ethiek van wetenschapsbeoefening.
Als wetenschapsethiek in onze tijd de voorpagina’s haalt, 
moeten we die vergeelde Duitse handboeken misschien 
toch eens afstoffen?

wetenschap

wen archivarissen van, maar de toenma-
lige eigenaar had er geen problemen mee. 
Rond Oud en Nieuw liet ik dat weleens 
achterwege. Dan was ik bang dat m’n huis 
in vlammen op kon gaan. Ik heb nog foto’s 
dat ik thuis met zulke charters in m’n 
handen sta”, en hij houdt zijn handen een 
meter uit elkaar.

‘Persuaderen’
Het onderzoek over de Hollandse heerlijk-
heid Cromstrijen is een welkome aanvul-
ling op het geringe aantal onderzoeken 
over besturen in de Republiek. De am-
bachtsherenvergadering in Cromstrijen, 
die nog steeds bestaat, is uniek, maar de 
kleine verschillen vlakken de grote over-
eenkomsten met andere dorpen niet uit. 
“De toenemende invloed van de baljuw 
in de zeventiende eeuw, het op afstand 
komen te staan van de ambachtsheren in 
de achttiende eeuw en de samenwerking 
tussen bestuurders is exact hetzelfde.”

Natuurlijk waren er ook verschillen. “De 
situatie in Holland was op onderdelen 
zeker anders dan die in Zeeland of Oost-
Nederland. Op de Zeeuwse eilanden  
was de structuur van de heerlijkheden  
anders dan in Holland. En in het oosten 
van Nederland had de adel veel meer 
macht.” 

“In Holland had de bevolking vaak veel 
aansluiting bij de lokale bestuurders. 
Dorpjes waren erg klein en iedereen had 

wel een familielid in het bestuur, was er 
zelf bij betrokken of had een bepaald 
bestuurlijk baantje. In Brabant was dat 
anders. In de zeventiende eeuw werden 
hier nogal eens protestantse Hollanders 
aangesteld in overheidsfuncties. Er is al 
eens gesignaleerd dat dit tot een grotere 
afstand leidde tussen bestuurders en on-
derdanen. Dat punt vergt echter nog veel 
meer onderzoek.”

Wie op zoek is naar een centraal punt 
in de bestuurscultuur van de Republiek, 
stuit steeds weer op het ‘persuaderen’, het 
overtuigen, overleggen, geven en nemen. 
Die overlegcultuur loopt als een rode 
lijn door het boek. Vergaderen was een 
centraal element in de Republiek vanwege 
het gedecentraliseerde staatsbestel. “Bij 
vergaderen hoort echter bijna onvermijde-
lijk ook achterkamertjespolitiek. Dat lijkt 
een contradictie, maar het hoort toch bij 
elkaar. Veel werd voorgekookt. De belang-
rijkste ambachtsheren of de machtigste 
dijkgraven werkten in de wandelgangen 
met elkaar samen. Dat is het mooie van 
het werk als historicus, als je daar de 
vinger op kunt leggen.” 

Achterkamertjes
De achterkamertjes hebben weinig bron-
nen nagelaten. “Helaas geven vroegmo-
derne notulen wel de uitkomsten van een 
vergadering maar niet het debat. Dus 
moet je iets anders zoeken.” Met brieven 

wist Nobel “een heel eind” te komen. Het 
mooie was dat ik voor mijn proefschrift 
over Cromstrijen niet één ambachtsheer 
had, maar heel veel. Als je honderd am-
bachtsheren hebt en tien hebben er een 
archief nagelaten, en dat hadden ze, dan 
zit je goed. Voor andere plaatsen, met 
slecht één ambachtsheer, had ik zo veel 
niet kunnen vinden.”

Uit briefwisselingen van ambachtsheren 
zoals Cousebant of Van der Goes kon No-
bel de netwerken achter de besluitvorming 
reconstrueren. Zo vermelden de reguliere 
bronnen slechts dat in 1742 de onbe-
kende Rotterdammer Abraham Sam werd 
gekozen tot nieuwe schout en rentmeester 
van Cromstrijen. Uit de correspondenties 
blijkt echter dat zijn kandidatuur werd 
gesteund door verschillende mannen van 
naam. Door cliëntelisme probeerde men 
vrijgekomen baantjes voor personen van 
eigen voorkeur op te eisen. Cadeautjes 
werden gebruikt om de relaties goed te 
houden. Zo stuurde de ruwaard van Put-
ten, Elias van der Hoeven, aan de mach-
tige Floris van Alkemade een mand “Aart 
Peren” met de vermelding “dat se ruijm, 
maar niet lang moeten koken en dan kan 
men de selve met een Aartje Chokke sous 
eeten of in een Pasteij ofte Soupe doen.”

Zulke persoonlijke verhalen zijn voor 
de historicus onmisbaar, stelt Nobel. 
Geschiedenis gaat over mensen, herhaalt 
hij enkele malen tijdens het interview. 
“Mensen van vlees en bloed gingen in het 
verleden weleens teloor achter een façade 
van tabellen en cijfers. Ik probeer echter 
mensen tot leven te brengen. Niet dat ik 
van verhaaltje naar verhaaltje loop. De 
vraag blijft leidend, en mijn anekdotes 
staan in dienst van het grotere verhaal dat 
ik vertel.”

Internationale vergelijking
Het informele circuit wordt het thema van 
Nobels nieuwe studie, waarin hij onderzoek 
doet naar vroegmoderne solliciteurs. “Lob-
byisten hadden een divers beroep. Ze zorgden 
onder andere voor nieuws. Ik wil hun optre-
den in decentraal bestuurde staten en meer 
centraal geregeerde staten met elkaar vergelij-
ken. Veel historici zijn zeer geïnteresseerd in 
dit thema, maar er is nog praktisch niets. In 
de archieven is het namelijk zoeken naar de 
speld in de hooiberg.”

Vergelijking is volgens Nobel van groot 
belang in de geschiedwetenschap. “Ik heb in 
mijn onderzoek geprobeerd dorpen in Holland 
erbij te betrekken. Ik zou nu zeggen: vergelijk 
ook verschillende gewesten met elkaar vanuit 
een bepaald onderwerp, zoals bestuurlijke 
samenwerking.”

“En waarom alleen vergelijken met grensge-
westen en niet met gebieden in Frankrijk en 
Italië?  Historici als Jeroen Duindam verge-
lijken zelfs het vroegmoderne Nederland met 
China. Dat zul je mij niet snel zien doen. Aan 
de andere kant: vergelijkend Europees onder-
zoek heeft wel de toekomst.”

Door de toename aan studies over dorpen 
en steden wordt het steeds gemakkelijker om 
vergelijkingen te maken, stelt hij. “Ik ben het 
totaal niet eens met historici die zeggen dat 
we eerst nog twintig gedetailleerde regionale 
studies moeten schrijven voordat we tot 
algemene uitspraken kunnen komen. Dan zijn 
we tachtig jaar oud en zitten we nog steeds 
in onzekerheid. Het komt erop aan om de 
komende tijd ter zake doende vergelijkend 
onderzoek te doen.” 

N.a.v. Arjan Nobel, Besturen op het Hol-
landse platteland. Cromstrijen 1550-1780, 
Zutphen: Uitgeverij Walburg Pers 2012; ISBN 
90 5730 847 9.

De hensbekers van de ambachtsheer-
lijkheid Cromstrijen. beeld Arjan Nobel

Hendrik Anthonisz van den Santheuvel 
(1690-1741) was 21 jaar toen hij in 1711 
werd benoemd tot schout en rentmees-
ter van Cromstrijen. Hij vervulde deze 
functies tot zijn dood in 1741. beeld 
Arjan Nobel

Een charter uit vroegmodern Cromstrij-
en. beeld Arjan Nobel
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RWANDESE KERK

Dit artikel draait om de rol van het ka-
tholicisme in het verzoeningsproces dat 
na de genocide op gang werd gebracht in 
Rwanda. In een onderzoek dat een paar 
jaar voor de genocide gehouden werd, 
kwam naar voren dat 90 procent van 
de bevolking zichzelf christen noemde. 
Daarvan behoorde meer dan 60 procent 
tot de Rooms-Katholieke Kerk.1 De 
Kerk kwam in de periode na de genocide 
zwaar onder vuur te liggen. Veel overle-
venden van de genocide, verschillende 
wetenschappers en Rwandese politici 
zagen de Katholieke Kerk als de bron 
van alle ellende. Het is daarom de vraag 
of de Katholieke Kerk een bijdrage kon 
leveren aan het verzoeningsproces dat 
na de genocide op gang kwam. Zou een 
Kerk die zo zwaar onder vuur lag nog 
een rol van betekenis kunnen spelen?

Kerkgeschiedenis
De geschiedenis van de Kerk in Rwanda 
moet in grove lijnen worden geschetst 
voordat kan worden ingegaan op de 
rol van de Kerk na de genocide. De 
Rooms-Katholieke Kerk had namelijk 
bijna een eeuw lang grote invloed 
op de verhouding tussen Hutu en 
Tutsi. Dit begon kort nadat de eerste 
missionarissen in 1900 in Rwanda 
arriveerden. Onder invloed van de 
westerse wetenschappelijke standaard 
van hun tijd gaven zij de politiek geladen 

concepten Hutu en Tutsi een raciale 
invulling. De Hutu-meerderheid werd 
bestempeld als een inheems, inferieur 
ras. De Tutsi daarentegen werden 
beschouwd als een superieur, van 
oorsprong blank ras dat vanuit Ethiopië 
binnengedrongen was in Rwanda en daar 
beschaving had gebracht. Ze zouden 
‘Hamieten’ zijn, afstammelingen van 
Noachs zoon Cham. Dit verhaal werd 
via het onderwijssysteem van de Kerk 
verspreid.2 De missionarissen hadden 
aanvankelijk nauwe banden met het 
koloniale bewind en de Tutsi-leiders. 
Dit veranderde toen in 1959 de Hutu 
via een revolutie aan de macht kwamen. 
Tutsi kregen het in de jaren die volgden 
zwaar te verduren en velen vluchtten 
de grens over. De theorie van Cham 
werd nu tegen hen gebruikt, ze waren 
volgens dit verhaal immers niet de 
oorspronkelijke bewoners van Rwanda. 
De Kerk verbond zich opnieuw met 
de machthebbers, nu met de Hutu. De 
betrekkingen bleven bestaan toen het 
regime in de jaren tachtig onder leiding 
van president Habyarimana veranderde 
in een autoritair bewind. Toch was de 
Kerk niet alleen sterk en machtig. De 
gemeenschap was verdeeld en Tutsi 
werden ook in de Kerk gediscrimineerd. 
Daarnaast ontstonden er spanningen 
tussen conservatieve en progressieve 
stromingen. De Kerk was weliswaar 

groot en invloedrijk, maar onvoldoende 
capabel om haar volgelingen te 
onderwijzen in vrede en gerechtigheid.3

De zwakheid van de Kerk werd in 
de jaren negentig steeds zichtbaarder. 
Habyarimana was onder druk van de in-
ternationale gemeenschap begonnen aan 
een democratiseringsproces. De strijd 
tussen de politieke partijen ging met 
geweld gepaard. De situatie verergerde 
toen Rwanda in oktober 1990 werd bin-
nengevallen door het Front Patriotique 
Rwandais (FPR), een rebellenleger dat 
hoofdzakelijk bestond uit Tutsi-vluch-
telingen uit Uganda. De harde kern van 
de oude Hutu-elite die zich decennialang 
had kunnen verrijken onder het bewind 
van Habyarimana werd nu van twee 
kanten bedreigd. Deze Hutu-extremisten 
begonnen heimelijk met het organiseren 
van een genocide om hun eigen positie 
veilig te stellen.4 De Kerk probeerde te 
midden van het geweld een positieve rol 
te spelen. Het oecumenische Comité des 
Contacts deed bemiddelingspogingen 
tussen de regering en het FPR. De bis-
schoppen schreven pastorale brieven met 
mooie titels als Le Christ notre Unité.5 
Maar terwijl de situatie verslechterde 
werden de brieven schaarser. Slechts een 
kleine progressieve groep durfde het aan 
het regime te bekritiseren.6 De Hutu-
extremisten gebruikten ondertussen 
oude verhalen als de Hamitische theorie 

De Katholieke Kerk 
en het Rwandese 
verzoeningsproces

Henrieke Buit

Een schedel op de hoek van het altaar, halfvergane kledingstukken en 
botten tussen de lage houten kerkbanken, voorin de kerk een scheefge-
zakt kruis. In april 1994 hadden duizenden mensen hun toevlucht geno-
men tot de kerk van Ntarama in de overtuiging dat ze daar veilig zouden 
zijn. Het bleek een vreselijke vergissing. In de kerk vonden 5000 mensen de 
dood. Overal in het land veranderden kerken en kloosters in massagraven. 
Tijdens de genocide in Rwanda werden tussen de 500.000 en 800.000 Tutsi 
en gematigde Hutu omgebracht. 

In 1995 legde fotograaf Greg Marinovic de situatie in de gevangenis in Kigali vast. Hem viel op dat er veel jonge jongens vast-
zaten in afwachting van hun proces. beeld Greg Marinovic
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om Hutu bang te maken voor de Tutsi. 
De Tutsi hadden volgens deze verhalen 
immers al eerder de macht gegrepen en 
de Hutu onderdrukt. Op de avond van 
6 april 1994 begon de genocide. De 
bisschoppen, de enige mensen die in de 
positie waren om tegenwicht te bieden 
aan de macht van de extremisten, bleven 
dagenlang stil. In de maanden die volg-
den gingen er slechts enkele halfslachtige 
pastorale brieven uit. Sommige priesters 
boden weerstand aan de genocide. Ande-
ren namen het voortouw bij het ombren-
gen van hun dorpsgenoten.7

Gerechtigheid
De genocide stopte op 20 juli 1994 toen 
het FPR er in slaagde om heel het land 
te veroveren. Op een bevolking van acht 
miljoen mensen hadden meer dan een 
miljoen mensen het leven gelaten in de 
oorlog en de genocide. Akkers waren 
verlaten en steden geplunderd. Ook de 
Katholieke Kerk had zwaar te lijden 
gehad onder de oorlog en de genocide. 
Drie bisschoppen waren vermoord door 
FPR-soldaten en de helft van de priesters 

was omgebracht of gevlucht. De kerken 
waren veranderd in massagraven en veel 
katholieken maakten een geloofscrisis 
door. De verdeeldheid in de Kerk was 
groter dan ooit tevoren. In de nadagen 
van de oorlog waren ongeveer twee 
miljoen Hutu met hun leiders gevlucht 
naar de buurlanden. Onder hen waren 
de bisschop van Ruhengeri en vrijwel 
alle priesters uit dit bisdom. In augustus 
1994 schreef een groep priesters uit 
de vluchtelingenkampen een brief aan 
de paus waarin ze aangaven dat het 
FPR verantwoordelijk was voor de 
massamoorden.8 In Rwanda werd daar 
heel anders over gedacht. In het bisdom 
Butare publiceerde het Comité de 
Relance des Activités Pastoral (CRAP) 
een document waarin ze hun collega’s uit 
de kampen ervan beschuldigden dat “de 
meeste, zo niet allen, meegedaan hadden 
aan de moordpartijen in hun eigen 
parochies in Rwanda”.9 De Kerk was 
niet alleen fysiek, maar ook geestelijk 
totaal verscheurd.

Er zou heel wat moeten gebeuren 
voordat de Kerk een rol van betekenis 
zou kunnen spelen in het verzoenings-
proces. In januari 1995 kwam de leiding 
van de Rwandese Kerk met een plan 
waarin drie prioriteiten werden vastge-
steld. Allereerst moesten de pastorale 
activiteiten van de Kerk worden hervat. 
De mis moest weer worden gevierd, de 
scholen worden heropend. Daarnaast 
wilden de bisschoppen verdieping geven 
aan het geloofsleven van het volk om 
bij te dragen aan verzoening en gerech-
tigheid. Het evangelie van vergeving 
moest klinken en Commissies voor 
Gerechtigheid en Vrede moesten worden 
opgericht. De bisschoppen wilden ook 
werken aan de verstandhouding tussen 

kerk en staat.10 Op het prioriteitenlijstje 
van de bisschoppen miste een essentieel 
onderdeel. Er werd niet gereflecteerd op 
de rol van de Kerk in Rwanda’s geschie-
denis en het gedrag van de geestelijkheid 
tijdens de genocide. En dat terwijl zowel 
in als buiten de Kerk kritische stemmen 
opgingen. Het CRAP had al in september 
1994 gevraagd om een onderzoek. De 
Association des Supérieures Majeures, 
die de Rwandese Katholieke congregaties 
in zich verenigde, was een stap verder en 
beleed schuld: “We waren halfslachtig 
en verdeeld. Het ontbrak ons aan inzicht 
om onrecht te veroordelen.” 11 Een mea 
culpa van de bisschoppen bleef echter 
uit. 

De regering had intussen andere 
prioriteiten. Slachtoffers en de daders 
moesten op zoek naar een manier om de 
samenleving weer vorm te kunnen geven. 
Elkaar ontlopen kon niet op de dichtbe-
volkte heuvels van Rwanda. De rege-
ring van Rwanda besloot verzoening te 
bewerkstelligen via gerechtigheid. Deze 
keuze had enorme impact op het land. 
Tienduizenden jonge mannen belandden 
in overvolle gevangenissen om daar hun 
proces af te wachten. Door de genocide 
en de oorlog was het toch al zwakke 
rechtssysteem totaal ontwricht. Het 
streven naar gerechtigheid had op lokaal 
niveau soms desastreuze gevolgen. Hutu 
waren doodsbang om door hun Tutsi-bu-
ren te worden beschuldigd van genocide. 
Daarnaast kreeg het streven naar eenheid 
en verzoening in de loop van de jaren 
negentig een steeds dwingender karakter. 
De Rwandese regering propageerde een 
nieuwe visie op de Rwandese samenle-
ving in speciaal georganiseerde ingando-
kampen. Volgens de overheid hadden de 
missionarissen en kolonisators aan het 

begin van de twintigste eeuw verdeeld-
heid gebracht onder de Rwandese 
bevolking. Zij hadden onderscheid ge-
maakt waar het niet was en daarmee de 
kiem gelegd voor de genocide. Etnische 
identiteit werd een taboe. Aanvankelijk 
werden Hutu die terugkeerden uit de 
vluchtelingenkampen verplicht een half 
jaar dit onderwijs te volgen. Maar tegen 
het eind van de jaren negentig werden 
allerlei groepen naar ingando-kampen 
gestuurd. Het streven naar eenheid en 
verzoening kreeg autoritaire trekjes.12

De Katholieke Kerk kon in de eer-
ste jaren na de genocide geen rol van 
betekenis spelen in de vraagstukken van 
Rwanda. De Kerk worstelde met haar 
rol in de samenleving en de verhouding 
met de overheid was moeizaam. De Kerk 
was bijna een eeuw lang sterk verbonden 
geweest met de overheid, maar daar-
aan was abrupt een einde gekomen. De 
nieuwe regering zag de Kerk als een ver-
lengstuk van de oude orde die zij omver 
had geworpen. Op hun beurt waren de 
bisschoppen het absoluut niet eens met 
de versie van de Rwandese geschiedenis 
die in de ingando-kampen werd geleerd. 
Voor het eerst in de geschiedenis van 
Rwanda durfde de leiding van de Kerk 
zich uit te spreken tegen de ideeën van 
de overheid. In de praktijk had dit echter 
weinig effect. Het gebrek aan reflectie 
brak de Kerk sterk op.13 Het ontbrak de 
leiders van de Kerk aan morele autoriteit 
en geestelijk leiderschap. In 1998 werd 
dit pijnlijk duidelijk toen paus Johannes 
Paulus II het opnam voor 22 genoci-
daires die publiekelijk terecht zouden 
worden gesteld. De media reageerden 
woedend: de paus zou meer medelijden 
hebben met de moordenaars dan met de 
slachtoffers en moest eerst de hand maar 
eens in eigen boezem steken. Veel gelo-
vigen besloten hun heil elders te zoeken. 
De protestantse kerken groeiden met 
bijna 20 procent in de eerste vijf jaar na 
de genocide. In dezelfde periode nam het 
aantal katholieken met bijna 8 procent 
af. Daarnaast schoten nieuwe charisma-
tische kerken overal in het land als pad-
denstoelen uit de grond.14 De Katholieke 
Kerk leek op haar retour.  

Ook de regering worstelde rond de 
eeuwwisseling met problemen. Het bleek 
onmogelijk de tienduizenden gevange-
nen binnen afzienbare tijd een proces te 
geven. Een nieuwe weg werd ingeslagen. 
Traditionele gacaca-volksrechtbanken 
die normaal gesproken lokale conflic-
ten over land en huwelijken voor hun 
rekening namen, werden omgevormd tot 

rechtbanken voor genocideverdachten. 
In 2005 begonnen overal in het land 
wekelijkse gacaca-bijeenkomsten. De 
problemen rond recht en verzoening 
kwamen nu heel dicht bij de bevolking. 
In deze periode bleek voor het eerst de 
veerkracht van de Katholieke Kerk. De 
Kerk deed er alles aan om de daders te 
bewegen tot het opbiechten van hun 
misdaden en de slachtoffers aan te 
sporen tot vergeving. Daarbij had ze de 
nodige middelen tot haar beschikking. 
De helft van de Rwandese bevolking was 
nog steeds lid van de Katholieke Kerk.15 
Daarnaast was de Kerk nog steeds 
verantwoordelijk voor een groot deel van 
het onderwijs en de gezondheidszorg.16 
De organisatorische capaciteit werd 
door de Kerk benut. Om de boodschap 
van vergeving te verspreiden, bezochten 
speciale biechtteams de gevangenis-
sen. Daarnaast werden door het hele 
land commissies voor Gerechtigheid en 
Vrede opgericht die onderwijs gaven 
over onderwerpen als waarheid, schuld-
belijdenis en verzoening.17 Een groot 
deel van de rechters die werden gekozen 
om in de gacaca recht te spreken, was 
lid van dergelijke commissies. In de 
perceptie van het volk werd vergeving 
dan ook een belangrijk doel van de 
gacaca-rechtspraak. Maar de herwonnen 
invloed had niet alleen positieve kanten. 
Vergeving werd een christelijke plicht, 
een sociale norm.18 En wat is de waarde 
van verzoening als die niet in vrijheid tot 
stand komt?

Conclusie
Hoewel de genocide inmiddels achttien 
jaar geleden is, is het nog te vroeg 
om het verzoeningsproces in Rwanda 
op waarde te kunnen schatten. De 
gacaca-rechtbanken hebben pas enkele 
maanden geleden de laatste zaken 
tot een einde gebracht. Enerzijds 
werd er in de gacaca gesproken over 
gerechtigheid, waarheidsvinding en 
vergeving. Anderzijds waren er in het 
gepolitiseerde verzoeningsproces een 
aantal taboes. De misdaden van het FPR 
en het lijden van de Hutu werden niet 
onderzocht.19 Het laatste woord over 
de bijdrage van de Katholieke Kerk aan 
het verzoeningsproces is daarom ook 
nog niet gesproken. Het staat vast dat 
het katholicisme vanaf het moment dat 
de eerste missionarissen arriveerden 
een rol speelde in het conflict tussen 
Hutu en Tutsi. De verbinding die de 
Kerk aanging met de wereldlijke macht 
was ronduit gevaarlijk. De Kerk verloor 

haar eigen geluid terwijl de spanningen 
in de samenleving opliepen. De stilte 
van de bisschoppen tijdens de eerste 
dagen van de genocide is een dieptepunt 
in de Rwandese kerkgeschiedenis. In 
de jaren na de genocide kreeg de Kerk 
dan ook de rekening gepresenteerd: 
een diepe legitimiteitscrisis. De Kerk 
was niet bereid schuld te erkennen en 
berouw te tonen. Critici dachten daarom 
dat het einde van het katholicisme 
in Rwanda nabij was. Maar de Kerk 
was veerkrachtig. Toen kwesties rond 
waarheid en gerechtigheid bij het volk 
kwamen te liggen in de gacaca, bleken 
de ideeën van de Kerk van groot belang. 
De tijd zal echter moeten leren of de 
Katholieke Kerk heeft bijgedragen 
aan werkelijke verzoening of heeft 
meegebouwd aan een oppervlakkige 
façade van stabiliteit.
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Historisch perspectief cum laude 
af. In haar scriptie God spends the 
day elsewhere, but He sleeps in 
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het katholicisme in de genocide en 
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Noten

Leden van de koninklijke familie van Musinga. Deze vorst 
regeerde toen de eerste missionarissen arriveerden in 
Rwanda. Rwanda kende een hoge beschaving die door 
de missionarissen werd verklaard vanuit de Hamitische 
theorie. beeld rwanda.canalblog.com

De gacaca brachten vragen over gerechtigheid en vergeving 
bij het volk. De Rooms-Katholieke Kerk had grote invloed op 
de ideeën die over deze onderwerpen leefden bij het volk. 
beeld sharedhumanity.org
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De onderwijsgeschiedenis van de 
Goudse school is in wetenschappelijke 
literatuur nog niet onderzocht. “Vaak 
wordt verwezen naar Jacobus Koelman, 
predikant uit de zeventiende eeuw. 
Dat betekent dat men eigenlijk geen 
idee heeft wat voor opvoedingsvertoog 
bevindelijk gereformeerden hadden”, 
zegt John Exalto, verbonden aan de 
faculteit der psychologie en pedagogiek 
van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Oprichter Kuijt koos met ‘zijn’ Driestar 
voor een eigen pedagogische weg binnen 
de protestantse scholen. De orthodox-
protestantse onderwijzersopleidingen, 
nu gevestigd in Zwolle en Ede, sloten 
zich volgens Exalto vaak aan bij de 
gereformeerde opvoedingsdeskundigen 
Jan Waterink en Herman Bavinck. Kuijt 
ging echter studeren bij de vrijzinnig-
hervormde Rommert Casimir in Leiden. 
Als directeur van De Driestar legde 
hij vervolgens in Duitsland contacten 
met pedagoog Hugo Gotthard Bloth uit 

Dortmund. Ook was hij gecharmeerd 
van de reformpedagogiek. “Dat was geen 
klassiek, frontaal onderwijs. Het was niet 
alleen gericht op cognitieve, maar ook 
op sociale en karakterologische vorming. 
Helaas heeft Kuijt die vernieuwingen 
niet geheel kunnen doorvoeren door de 
drukte die samenhing met zijn functie.” 
De bevindelijke afkeer van het neocal-
vinisme leidde op  De Driestar dus tot 
moderne vernieuwingen met een positief 
effect op het pedagogisch klimaat, con-
cludeert Exalto.

De Vrije Universiteit had al langer 
interesse in de vormingsgeschiedenis 
van De Driestar, vertelt de historicus. 
“De school is interessant vanwege de 
orthodoxe identiteit terwijl tegelijkertijd 
discussie en aansluiting gezocht werd en 
wordt met actuele pedagogische debat-
ten.” De Driestar wilde bovendien zijn 
eigen geschiedenis ontsluiten. Om het 
opvoedingsvertoog heen heeft Exalto de 
geschiedenis van  De Driestar van 1910 

tot en met 1975 verwerkt en daarmee 
ook die van de founding fathers, ds. 
Gerrit Hendrik Kersten en Piet Kuijt. De 
analytische hoofdstukken over pedago-
giek zijn afgewisseld met chronologische 
gedeelten om zo een divers publiek aan 
te spreken. Daarbij bedient Exalto zich 
met regelmaat van bevindelijke termino-
logie om zijn punt te maken.

Isoleren en organiseren
Hoewel Kuijt De Driestar in 1944 
oprichtte, start het boek in 1910. Toen 
begon Kersten met zijn activiteiten in 
school, kerk en samenleving. Tot aan 
zijn dood in 1948 speelde de oprichter 
van de SGP en de leidsman van de 
Gereformeerde Gemeenten een grote 
rol bij het ontstaan van  De Driestar. 
“Kersten nam het recept van Kuyper 
over”, zegt Exalto. “Eigen instituties 
bouwen door lokaal te isoleren en 
nationaal te organiseren. In mijn 
boek voer ik diverse argumenten aan 

Driestar was 
oefenplaats voor 
reformatorische zuil
„Wordt een heer!” schreef Piet Kuijt, directeur van De Driestar in 1955 aan 
Sijmen Baarssen, een kandidaat die zakte voor het staatsexamen. Het zin-
netje weerspiegelde de waarden van de school die hij oprichtte: gedraag je 
zelfbewust, neem verantwoordelijkheid, spreek correct Nederlands, sta voor 
je levensovertuiging en stel je op als volwaardig burger in de samenleving. 
Historicus dr. John Exalto beschreef in een boek dat op 27 november wordt 
gepresenteerd het opvoedingsvertoog van de reformatorische hogeschool 
uit Gouda en weefde daar doorheen de geschiedenis van de school en 
haar oprichters.
Ardjan Logmans en Christiaan Veldman

DRIESTAR

Piet Kuijt (1910-1987) richtte in 1944 De Driestar op. De school stond eerst in 
Krabbendijke en verhuisde in de jaren ’50 naar Gouda. beeld John Exalto

John Exalto schreef het boek Wordt een heer! Kweekschool De Driestar en 
de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden. Het boek wordt eind 
november gepresenteerd. beeld John Exalto
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waaruit blijkt dat Kersten niet zomaar 
in algemene zin, maar heel specifiek 
door Kuyper en het neocalvinisme 
werd beïnvloed. Die invloed liet zich 
later nog gelden in de naam van De 
Driestar, die gelegitimeerd werd met 
een maatschappijvisie die ontleend is 
aan Kuypers leer van de soevereiniteit in 
eigen kring.”

Kersten was de man die Kuijt enthou-
siasmeerde, stelt Exalto. Bovendien 
bouwde Kersten de zuil op in de jaren 
twintig en dertig. Diverse behoudende 
figuren uit de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken 
gingen in deze jaren over naar het latere 
kerninstituut van de zuil, de Gerefor-
meerde Gemeenten. Kuijt was een van 
hen. Zijn ouders uit Odijk namen hem, 
toen hij puber was, mee naar de gerefor-
meerde gemeente te Zeist.”

Scholing was geen vanzelfsprekende 
zaak voor de bevindelijk gereformeerden 
van voor de Tweede Wereldoorlog. Dat 
had te maken met hun sociale positie 
en geloofsopvattingen. “Kersten kreeg 
in eigen kring bij alle activiteiten, van 
SGP tot een eigen school, te maken met 
tegenstand. Als er een prima school is 
met een hervormd schoolhoofd, waarom 
moeten we dan schifting aanbrengen, 
zo redeneerde men. Daarachter zat 
een mentaliteitslaag. Velen hingen een 
bevindelijk quiëtisme aan, gebaseerd op 
de leer van onder anderen de negentien-
de-eeuwse dominee Lambertus G. C. 
Ledeboer. De Geest zou mensen wel le-
ren, diploma’s leverden niets op voor de 
eeuwigheid. Kersten belichaamde echter 
het neocalvinistische ethos van scholing 
en studie. Hoezeer hij zich ook keerde 
tegen de Kuyperiaanse veronderstelde 
wedergeboorte, in sociologische zin zijn 
al zijn activiteiten als een variant van het 
neocalvinisme te beschouwen. Door de 
Pacificatie van 1917 werd het mogelijk 
eigen scholen op te richten. Opvallend is 
dat Kersten de Gereformeerde Bond wat 
dadendrang betreft ‘rechts’ inhaalde. De 
Bond was toen ook bezig met oprichting 
van een school voor de opleiding van 
onderwijzers, maar dat ketste in eerste 
instantie op financiële bezwaren af. 
Uiteindelijk kwam in die kring in 1954 
een onderwijzersopleiding van de grond, 
die we nu kennen als de Christelijke 
Hogeschool Ede.”

Rond de dood van Kersten ebden de 
tegenstellingen weg. “Wel was er in de 
jaren zestig af en toe een oudgerefor-
meerde dominee die schreef dat bij alles 
wat er gebeurde één ding belangrijk 

was: ‘het ene nodige’. Ondanks derge-
lijke noties had deze dominee zich toch 
ongemerkt laten inpassen in het scho-
lingsidee van Kersten. Kuijt heeft die lijn 
voortgezet.”

Interkerkelijk denken
Een school vanuit de Gereformeerde 
Gemeenten, zoals Kersten voor 
ogen had, was niet mogelijk, zag 
Kuijt. Die kerk was te klein om een 
onderwijzersopleiding in stand te 
houden, net zoals ze te klein was 
om de SGP aan zetels te helpen. 

Voor de kiesdeler had Kersten ook 
christelijk gereformeerden, bevindelijke 
hervormden en oudgereformeerden 
nodig. Kuijt dacht breder dan zijn 
geestelijke vader, omdat hij positief stond 
tegenover een interkerkelijke bestuurlijke 
basis. Daarvoor muntte hij in 1951 
de gemene deler ’reformatorisch’. 
Zijn onderwijzerscursussen en 
onderwijsinstelling Instituut Zeelandia 
tijdens de Krabbendijkse periode stonden 
voor iedereen open. Na de watersnood 
van 1953 verhuisde de school naar 

Gouda. Door de overheidssubsidie die 
De Driestar in 1956 kreeg, werd het 
interkerkelijke denken bindend.

Kuijt werkte samen waar dat kon en 
kreeg het daarom regelmatig aan de 
stok met predikanten. Dat bewijzen drie 
ordners van het Driestararchief. “Die 
bevatten de correspondentie van Kuijt, 
inclusief de doorslagen die hij bewaarde 
van de stukken van zijn hand. Daarmee 
was het goed mogelijk om verbanden 
tussen personen te leggen.” 

Zo moest de oudgereformeerde ds. 
Everard du Marchie van Voorthuijsen 
zijn kerklid en eigenzinnige Driestar-
docent Barend Florijn meer dan eens tot 
kalmte manen. De relatie met een van de 
kerken in de rechterflank, de Gerefor-
meerde Gemeenten in Nederland, liep 
averij op. De kerk splitste zich in 1953 af 
van de Gereformeerde Gemeenten. Pre-
dikant en voorman ds. Cornelis Steen-
blok was voor 1953 al vaak afwezig bij 
vergaderingen. Hoewel de groep-Steen-
blok uitgenodigd werd bestuurlijk te 
participeren, weigerde ze toe te treden. 
“De kerk vond in die tijd De Driestar 
qua identiteit te breed. Ook in later jaren 
heeft ze daaraan vastgehouden.” Ook 
de verhoudingen met de Gereformeerde 
Bond waren in de jaren vijftig moeizaam, 
zeker toen De Driestar en de onderwij-
zersopleiding in Ede concurreerden om 
overheidserkenning.

Driestar als oefenplaats
De Driestar heeft uiteindelijk de 
toon gezet voor de inrichting van de 
reformatorische zuil, betoogt Exalto. 
“De instelling wist kerken bestuurlijk te 
betrekken bij de school. Voor leerlingen 

maar ook bestuursleden was het een 
oefenplaats waar geleerd werd hoe 
men vanuit verschillende kerken met 
elkaar kon omgaan. Dat leverde in de 
jaren vijftig wat strubbelingen op, maar 
in de jaren zestig werd dat normaal 
gevonden.”

Van emancipatie van de bevinde-
lijk gereformeerden in de lijn van het 
proefschrift van Chris Janse wil de 
Amsterdamse historicus niet spreken. 
“Janse hanteert een soort neo-marxistisch 
emancipatiebegrip: alsof emancipatie 
betekent dat men streeft naar een even 
gelijkwaardige positie als de rest van 
de samenleving.� In navolging van de 
Franse filosoof Jacques Rancière inter-
preteert hij de Driestargeschiedenis als 
een proces van bewustwording, waarbij 
de bevindelijk gereformeerden een eigen 
plaats verwierven in de samenleving. 
“Bovendien persisteren de gerefor-
meerden niet bij hun identiteit. Kersten 
articuleerde zijn eigen positie. Identiteit 
wordt telkens opnieuw uitgevonden.”

De relatie tussen zuil en De Driestar 

is na 1975 anders geworden. Over de 
periode na 1975 verschijnt in 2014 een 
boek. “De zuil is een verbeelde gemeen-
schap die tussen onze oren zit. Het is te-
genwoordig de trend bij opinieleiders om 
het instituut kerk heel centraal te stellen. 
Maar in de geschiedenis van De Drie-
star zie je dat één kerk nooit een school 
overeind kan houden. Verder heeft De 
Driestar zich nooit al te sterk gelabeld 
aan de zuil. De school heeft altijd iets 
breder willen blijven.”

Dat typeert de praktische geest van 
Kuijt. Hij schreef in 1971, aan het eind 
van zijn leven, over het grote doel van de 
school. Wat blijft het grote doel? In ieder 
geval niet eenvoudigweg conformeren 

aan oude zeden en gewoonten en aan de 
geoorloofde groepsnormen in reforma-
torische kring, betoogde Kuijt. “Neen! 
Het gaat er in het gezin, in onze scholen 
om doelbewust, doelgericht, planmatig 
werkzaam te zijn en daarin te voldoen 
aan criteria, aan beginselen, die de Heere 
ons in Zijn Woord heeft geopenbaard.” 
Over die beginselen dient niet eindeloos 
gepraat en geschreven te worden. Men 
moet ze “actief gebruiken in de bepaling 
van de koers, die wij kiezen in de opvoe-
ding van onze kinderen en in het onder-
wijs en de opvoeding in onze scholen”.

N.a.v. John Exalto, Wordt een heer! 
Kweekschool De Driestar en de 
emancipatie van de bevindelijk 
gereformeerden, Heerenveen: Groen 
2012, 544 blz., € 19,95, ISBN 978 90 
8897 049 8.

Op dinsdag 27 november vindt in Gouda 
een presentatiebijeenkomst plaats; zie 
voor het programma www.driestar-
educatief.nl

DRIESTAR

De Driestar heeft uiteindelijk de toon gezet voor de inrichting van de reformatorische zuil, vindt Exalto. “De instelling wist kerken 
bestuurlijk te betrekken bij de school. Voor leerlingen maar ook bestuursleden was het een oefenplaats waar geleerd werd hoe 
men vanuit verschillende kerken met elkaar kon omgaan.” beeld Transparant

Een klas met kwekelingen uit 1947. beeld John Exalto

“De wetenschap 
baseerde op-
voedingsvertoog 
bevindelijk gere-
formeerden tot nu 
toe op Koelman”

“De Driestar heeft 
zich nooit al te 
sterk gelabeld 
aan de zuil”
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Hogeschool De Driestar be-
staat zeventig jaar. Wat ken-
merkt de historische ontwik-
keling van het gereformeerde 
onderwijs in Nederland? Hoe 
staan de zaken ervoor en 
hoe gaat het verder? Naar 
aanleiding van Exalto’s boek 
sprak Transparant hierover 
door met oud-student ds. M. 
Golverdingen en dr. P.H. Vos, 
lector Morele Vorming aan 
de Gereformeerde Hoge-
school te Zwolle.

Christiaan Veldman en Ardjan Logmans 

Ds. M. Golverdingen 
Emeritus predikant 
Gereformeerde Gemeenten, 
oud-voorzitter van de VGS 
(Vereniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs) en oud-leerling 
van Kuijt

In het verleden hebben ds. P. Mulder 
en ook u bezwaar gemaakt tegen de 
beschrijving van De Driestar als plek 
van ‘emancipatie’ van bevindelijk 

gereformeerden, omdat deze bena-
dering de religieuze drijfveer van de 
school ontkent. In zijn studie defi-
nieert Exalto ‘emancipatie’ op een 
nieuwe manier, namelijk als ‘subjec-
tification’ of ‘coming into presence’ 
van het bevindelijk-gereformeerde 
volksdeel. Is dit een betere beschrij-
ving?
“Bewustwording als groep is inderdaad 
een juiste omschrijving. De Driestar moet 
gezien worden als een van de belangrijkste 
en best geslaagde vernieuwingen na de 
Tweede Wereldoorlog binnen de bevindelijk 
gereformeerde groep. Andere parallelle 
vernieuwingen – er waren er een tiental 
– waren bijvoorbeeld de opbouw van 
het jeugdwerk binnen de Gereformeerde 
Gemeenten, de oprichting van het Landelijk 
Verband van zangverenigingen, van 
meisjesverenigingen en van organisten. Het 
is niet zo dat De Driestar is opgericht met 
groepsbewustwording als doel. Het was 
pure noodzaak, want er waren docenten 
nodig voor het grote aantal lagere scholen 
dat ds. Kersten had gesticht.”

In Exalto’s boek komen de soms 
moeizame verhoudingen tussen 
de verschillende reformatorische 
kerken ruim aan bod. Heeft zeventig 

jaar Driestar deze kerken dichter bij 
elkaar gebracht? 
“Dat denk ik wel. De kerkmuren zijn 
er helaas niet door gevallen, maar veel 
schoolbesturen en docententeams 
hebben een interkerkelijke samenstelling. 
Wederzijdse begrip is toegenomen en 
er wordt samengewerkt. Ook zijn er 
verschillende voorbeelden van interkerkelijk 
overleg.”

Welke vruchten plukt reformatorisch 
Nederland van De Driestar? 
“Een heel aantal. Allereerst wordt 
natuurlijk een groot aantal scholen door 
De Driestar van leraren voorzien. Verder 
heeft De Driestar het doorstuderen binnen 
reformatorisch Nederland bevorderd. Ik 
heb het precieze aantal niet paraat, maar er 
zijn zeker vier hoogleraren die nog op De 
Driestar hebben gezeten. Veel studenten 
hebben na De Driestar nog een middelbare 
akte gehaald of een universitaire opleiding 
afgerond. Ten slotte ben ik ervan overtuigd 
dat De Driestar het algemene culturele 
niveau van de achterban heeft verhoogd, 
met name door middel van onderwijs in 
literatuur, tekenen en schilderen. Vergeet  
het invloedrijke vak cuma vooral niet. Ik 
denk ook aan het muziekonderwijs. Er 
wordt nu veel initiatief voor kwalitatief 

DRIESTAR

Dr. Pieter Vos
Lector Morele Vorming aan 
de Gereformeerde Hogeschool 
Zwolle 

Uit Exalto’s werk komt sterk 
het belang van de neo-
calvinistische pedagogiek, 

verwoord door Bavinck en Waterink 
naar voren. Als directeur van De Drie-
star keurde Kuijt de visies van deze 
Kuyperiaanse auteurs gedeeltelijk af, 
onder meer vanwege de daarin ver-
onderstelde wedergeboorte van het 
kind. Welke plek hebben de werken 
van Bavinck en Waterink in de peda-
gogiek zoals die vandaag de dag op 
de Gereformeerde Hogeschool wordt 
geleerd? Hebben ze nog gezag? 
“Bavinck en Waterink zijn niet meer zo 
in beeld als vroeger, toen hun boeken 
nog in hun geheel gelezen werden. Toch 
lezen onze studenten ook nu nog passages 
uit hun werk, die bijvoorbeeld verwerkt 

zijn in de lesstof van het vak Inleiding in 
de Pedagogiek. Ik neem overigens op de 
Hogeschool wel een behoefte waar om 
deze klassieke bronnen weer sterker te 
benadrukken, hoewel dit samengaat met een 
grotere openheid naar andere christelijke en 
niet-christelijke ‘partners’. Wij staan toch in 
een gereformeerde traditie. Onze identiteit 
zie je verder terug in onze toepassing 
van het ‘normatieve praktijkmodel’ dat 
is ontleend aan de filosofie van Herman 
Dooyeweerd. Hierin wordt onder meer 
gesteld dat de gehele werkelijkheid Gods 
werkelijkheid is. Deze gedachte is op de 
Hogeschool bepalend in het geven van een 
levensbeschouwelijke kleur en richting aan 
al onze activiteiten. Zo komt de vraag naar 
vorming binnen de pedagogiek centraal te 
staan. Hoe vormen wij onze kinderen en wat 
is daar christelijk aan? Dat is voor mij een 
belangrijke vraag.”

In hoeverre is uw lectoraat Morele 
Vorming geïnspireerd op Bavincks 

opvoedingsdoel, geformuleerd als 
het vormen van mensen Gods, tot 
alle goed werk volmaaktelijk toege-
rust”? (naar 2 Tim. 3:17) 
“Het is aardig dat je precies dit citeert. We 
halen deze uitspraak van Bavinck ook aan 
in de boeken Doe me een deugd en Dat doet 
deugd; onze praktijkboeken morele vorming 
voor leraren in respectievelijk het basis- en 
voortgezet onderwijs. Een deugdenleer 
is niet het eerste waar je aan denkt bij de 
neocalvinistische traditie. Toch biedt deze 
tekst een belangrijk aanknopingspunt 
voor een deugdethische benadering van de 
opvoeding. Dus ja, het lectoraat Morele 
Vorming is inderdaad op deze gedachte 
geïnspireerd.”

Wat is het belang van een deugdethi-
sche benadering van het christelijk 
onderwijs? 
“Kenmerkend voor de deugdethische 
benadering is de aandacht voor het eigene 
van een kind en zijn of haar karakter. 

De eeuw van de eigen school goede muziek genomen.”

Welke herinneringen heeft u zelf aan 
uw periode op  De Driestar? 
“Het was een unieke leer- en 
werkgemeenschap. Er werd goed en 
vertrouwelijk met elkaar omgegaan. De 
omgang van docenten en studenten met 
elkaar was haast kameraadschappelijk. 
De sfeer was heel goed. Er was wel 
verschil van mening over allerlei thema’s, 
maar er werd gezocht naar de grootste 
gemeenschappelijke deler, ook op religieus 
terrein. Kuijt koos er bijvoorbeeld niet voor 
om het werk van ds. Kersten in zijn lessen 
te behandelen, maar juist om het werk van 
Johannes Calvijn centraal te stellen.”

Waarom slaagden de bevindelijk 
gereformeerden búíten de muren 
van De Driestar er vaak niet in om de 
sfeer goed te houden?
“Dat komt omdat wij Nederlanders allemaal 
kleine theoloogjes willen zijn. Ik hoop dat 
we elkaar door de voortgaande secularisatie 
meer nodig krijgen.” 
 
Het levensdoel van Kuijt lijkt gerea-
liseerd: er bestaat een professioneel 
netwerk van reformatorisch onder-
wijs, zowel basisonderwijs, middel-
baar onderwijs als mbo en hbo. Wat 
is de volgende uitdaging voor het 
reformatorisch onderwijs? 
“Ik weet niet of er wel een concrete nieuwe 

uitdaging is. Consolideren is vaak moeilijker 
dan initiëren. Ik denk dat consolideren nu 
de eerste opgave is. Houden wat je hebt, 
maar vooral: leven uit wat je in overtuiging 
hebt vormgegeven, biddend om Gods 
zegen.”
 
Zou de Theologische School van 
de Gereformeerde Gemeenten een 
universitaire status moeten krijgen, 
vergelijkbaar met die van de Christe-
lijk Gereformeerde Kerken of Hersteld 
Hervormde Kerk, om het emancipa-
tieproces van de bevindelijk gerefor-
meerden te voltooien?
“In het gedenkboek Herdenk de trouw 
ter gelegenheid van honderd jaar 
Gereformeerde Gemeenten heb ik inderdaad 
gesteld dat daarover serieus nagedacht moet 
worden, maar ook dat er altijd ruimte moet 
blijven voor ‘vissers uit Galilea’.”
 
Exalto zegt niet mee te willen doen 
aan het “theologische steekspel” 
over de juiste interpretatie van het 
gereformeerde erfgoed. Hij beschrijft 
Kersten en Kuijt daarom als “uitvin-
ders van een groep, die ergens, in het 
verleden, een identiteit vonden en 
aanpasten aan hun behoefte”. Hoe 
denkt u over deze interpretatie?
“Die is tot op zekere hoogte juist. De 
identiteit was er al in de negentiende eeuw. 
De Nadere Reformatie heeft de Afscheiding 
gestempeld. Een belangrijk verschil met 

de gereformeerden onder leiding van 
Abraham Kuyper was echter dat de groep 
van Kersten en Kuijt geen bastion van 
herkerstening wilde of durfde te zijn. Het 
Kuyperiaanse verbondsoptimisme en de 
positieve cultuurwaardering ontbraken. 
Het verschil in kerkvisie is hierin zeer 
belangrijk. Kuyper ging ervan uit dat al 
zijn kerkleden wedergeboren waren, in 
tegenstelling tot Kersten en Kuijt, die vooral 
de geestelijke erfenis van de Reformatie en 
de Nadere Reformatie wilden behouden 
voor het nageslacht door middel van eigen 
onderwijs. Natuurlijk had het onderwijs 
een emanciperende werking op de groep, 
maar dat was niet het eerste doel. Het werd 
ze ook gedeeltelijk in de schoot geworpen. 
Toen de Lager Onderwijswet 1920 er 
aankwam, was Kersten al op onderzoek 
uit geweest bij de ambtenaren van het 
ministerie in Den Haag om te kijken of er 
mogelijkheden waren voor eigen onderwijs. 
Die waren er! Men had de wind mee. Dat 
herhaalde zich later bij de Mammoetwet. 
Er waren bezwaren … maar ook grote 
mogelijkheden.”

John Exalto maakt ruim gebruik van 
uw onderzoek naar ds. Kersten, de 
Gereformeerde Gemeenten en De 
Driestar. Heeft Exalto contact met u 
gezocht?
“Wel in het eerste begin. Maar ik spreek 
hem binnenkort nog wel op een ander 
moment.”

De nastrevenswaardige aspecten hiervan 
worden benoemd en verder ontwikkeld, 
met als doel het internaliseren van morele 
waarden en normen. Het betreft het 
aankweken van gewenste karakterhoudingen 
of deugden, die dieper wortelen dan gedrag 
alleen. Voorbeelden zijn moed, naastenliefde 
en barmhartigheid. In tegenstelling tot de 
gebodsethiek, waar vooral gehoorzaamheid 
wordt gevraagd aan een externe eis, ligt 
de nadruk bij de deugdethiek vooral op 
de persoonlijke ontwikkeling van een 
christelijke houding. Deze benadering 
van het kind krijgen onze pabo-studenten 
gedurende hun opleiding mee; het zit 
integraal in het curriculum.”

U heeft een aantal keer gepubli-
ceerd in samenwerking met Bram de 
Muynck en Marry Biemond, beiden 
werkzaam aan De Driestar. Zijn de 
pedagogische verschillen tussen Wa-
terink en Kuijt eindelijk overbrugd? 
Of bestaat er nog steeds een verschil 

tussen gereformeerde en reformatori-
sche pedagogiek? Waar bestaan die 
verschillen uit? 
“In praktische zin zijn de verschillen 
inderdaad overbrugd. Er zijn nog wel 
accentverschillen in de beleving, in de 
spiritualiteit. Deze verschillen worden echter 
niet als wezenlijk ervaren en niet benadrukt 
in het onderlinge contact. Er is een gedeeld 
besef van verwantschap. Bovendien zijn er 
zowel op de Gereformeerde Hogeschool 
als op Driestar Educatief ook interne 
verschillen. Als ik op De Driestar een 
lezing geef, worden er door sommige 
collega’s wel een aantal kritische vragen 
over de deugdethische benadering gesteld. 
Dat betreft dan vaak het klassieke punt 
in hoeverre de mens bekwaam is tot het 
goede. In de neocalvinistische traditie wordt 
de menselijke onmacht om uit zichzelf het 
goede te doen echter eveneens erkend,  
maar dit werkt voor de pedagogiek iets 
anders uit dan binnen de reformatorische 
kring.”

U bent theoloog en bent gepromo-
veerd op een studie over de Deense 
filosoof Søren Kierkegaard. Is diens 
filosofie van invloed op uw beschou-
wing van het christelijk onderwijs? 
“In bepaalde elementen wel, hoewel 
het lectoraatsonderzoek nu niet op hem 
gericht is. Morele vorming en Kierkegaard 
verenigen zich natuurlijk wel in mij 
persoonlijk. Wat leert Kierkegaard ons 
over de vorming van kinderen? Het is 
belangrijk het kind niet te overvragen 
met te strenge christelijke eisen, 
zoals bij Kierkegaard gebeurd is. Wat 
religieuze vorming betreft: in een boek 
als Vrees en Beven maakt Kierkegaard 
het andersoortige van het religieuze 
duidelijk ten opzicht van het ethische. Met 
betrekking tot persoonlijke vorming is het 
van belang je te realiseren dat God soms 
iets anders van je kan vragen dan wat de 
algemene moraal eist. Toch kan dat juist 
bijdragen aan goede vorming en ook aan 
goed samenleven.”
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De vraag of er een verband bestaat tus-
sen nationaalsocialisme en christendom 
heeft al velen beziggehouden. Enerzijds 
is het nationaalsocialisme een Weltan-
schauung die haaks staat op fundamen-
tele christelijke noties en streeft naar 
marginalisatie of zelfs eliminatie van de 
christelijke religie. Anderzijds ontleent 
het nationaalsocialisme zo veel aan de 
christelijke traditie en cultuur dat er 
christenen waren die onder de bekoring 
kwamen van het nationaalsocialistische 
gedachtegoed. In dit artikel wil ik ingaan 
op het verband tussen christendom en 
nationaalsocialisme. 

Op de vraag wat nu het wezen van 
het nationaalsocialisme uitmaakt, geven 
historici verschillende antwoorden. Voor 
de meesten is echter wel duidelijk dat 
het nationaalsocialisme niet alleen maar 
een politieke overtuiging is. Het natio-
naalsocialisme beperkt zich niet alleen 
tot de politiek en de ordening van de 
maatschappij, maar heeft een totalitair 
program. Niet alleen de materie, maar 
ook de geest dient onderworpen te zijn 
aan de partij. De nationaalsocialisten 
waren zich bewust van dit hybride 
karakter en noemden het nationaalsoci-
alisme dan ook geen ideologie, maar een 
Weltanschauung. Daarmee maakten zij 
duidelijk dat het hier eerder metafysica 
dan praktische politiek betrof.   

Het historische discours
In het historische discours over aard en 
wezen van het nationaalsocialisme zijn 
grofweg drie visies te onderscheiden. 
Er zijn historici die in het nationaal-
socialisme een (tegen)religie zien. Zij 
benadrukken de religieuze elementen in 

de nationaalsocialistische ideologie en 
presentatie. Anderen benadrukken juist 
de totale betekenisloosheid van het na-
tionaalsocialisme en zien het slechts als 
een machinatie van Adolf Hitler om zijn 
perverse machtswellust te bevredigen. 
De derde groep ziet in het nationaalso-
cialisme vooral een moreel systeem met 
een specifieke nationaalsocialistische 
ethiek. Ik ben door mijn onderzoek tot 
de conclusie gekomen dat deze drie vi-
sies elkaar niet hoeven uit te sluiten. Het 
nationaalsocialisme was diep religieus 
geladen, maar diende tegelijkertijd ook 
als voorwendsel om de machtshonger 
van mannen als Hitler, Himmler en 
Goebbels te stillen. Bovendien voorzag 
het nationaalsocialisme ook in moreel 
houvast in de vorm van een uitgewerkte 
ethiek. Van de drie hierboven genoemde 
posities geef ik een aantal voorbeelden.
Een van de meest uitgesproken vertegen-
woordigers van de opvatting dat we bij 
het nationaalsocialisme te doen hebben 
met een religie is Michael Hesemann. 
In zijn boek Hitlers religie betoogt hij 
dat het nationaalsocialisme niet zozeer 
een politieke ideologie is als wel “een 
mythisch-religieuze wereldvisie”. Religie 
is volgens Hesemann het wezen van het 
nationaalsocialisme. 

“Het nationaal-socialisme had alle 
karakteristieken van een religie: het 
gaf een eenduidig geformuleerde 
heilsleer, een evangelie (Mein 
Kampf), een catechismus (Der Mythus 
des zwanzigsten Jahrhunderts van 
Alfred Rosenberg), een geloof in 
de bovennatuurlijke macht van de 
voorzienigheid en in een voortbestaan 
na de dood, apocalyptiek en 

Nationaalsocialisme 
en christendom

Een Hitler-altaar. beeld Transparant

Evert Roskam was de Boerenleider van 
de NSB en had een gereformeerde ach-
tergrond. beeld Verzetsmuseum.org



Ewart Bosma
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messianisme, een stichtingsmythe, 
sacrale gebouwen en pelgrimssteden, 
een gepolijste liturgie, geritualiseerde 
optochten en wijdingen, de volledige 
overgave opeisen van de gelovigen, 
gemeenschappelijke belevenissen 
en de mystieke binding met een 
Messiasfiguur, zelfopoffering en blinde 
gehoorzaamheid, geloofsbelijdenissen 
en eedafleggingen, sacramenten, een 
feestdagenkalender, karakteristieke 
levensfaserituelen, een bloed- 
en vuurcultus, martelaren en 
relikwieën, een systeem van ordes 
en een gemeente die zich radicaal 
onderscheidde van ‘ongelovigen’. Juist 
door de aanspraak op exclusiviteit 
en de verklaarde vijandschap 
tegenover alle andere religieuze 
gemeenschappen, definieerde de 
bruine onheilsleer zichzelf als 
religie.”1 

Hesemann poneert dat het nationaal-
socialisme zeker geen afgeleide van het 
christendom is, maar veel meer een 
antichristelijke tegenreligie wil zijn.2 
J.A.E. Vermaat komt tot de soortgelijke 
conclusie dat de nationaalsocialistische 
Weltanschauung eerder als religie of filo-
sofie te duiden is dan als ideologie.3 Zo 
wijst Vermaat erop dat de SS weliswaar 
antichristelijk, maar tegelijkertijd diep 
(heidens) religieus was.4 Ook Wolf-
gang Wipperman schrijft dat vooral de 
fundamentalistische-fascistische bewe-
gingen, waaronder de NSDAP in Duits-
land, religieuze dan wel pseudoreligieuze 
elementen kenden.5 

De visie dat we bij het nationaalsoci-
alisme met niets anders te doen hebben 
dan met persoonlijke machtsontplooiing, 
wordt door Walther Hofer uitgedragen. 
Hofer argumenteert dat de hele nazi-
ideologie slechts fungeerde als instru-

ment van machtsuitoefening, zelfver-
heerlijking en megalomanie van Adolf 
Hitler. “Zo iets als geestelijke waarden in 
het nationaalsocialisme te zoeken, is toch 
wel een nutteloze onderneming. Wie ze 
desondanks denkt gevonden te hebben, 
heeft ze er zelf eerst in gelegd.”6

Anderen benadrukken daarentegen dat 
het nationaalsocialisme vooral ethiek 
behelst. Robert Paxton wijst erop dat het 
fascisme het gat vulde dat ontstond door 
de secularisering van de samenleving 
en de moraal.7 Raphael Gross stelt in 
zijn studie over nationaalsocialistische 
moraal voor om het nationaalsocialisme 
te zien als een moreel systeem.8 De 
nationaalsocialistische moraal bestaat 
daarin dat het zwakke wordt geëlimi-
neerd om zo het sterke voor degeneratie 
te behoeden. 

Kerkstrijd
Dat het vandaag duidelijk is dat christen-
dom en nationaalsocialisme net zomin 
samengaan als Christus met Belial wil 
nog niet zeggen dat dit ook gold voor 
christenen in de jaren dertig en veertig. 
Hofer stelt dat tijdgenoten het antichris-
telijke karakter van het nazisme niet zo 
duidelijk opmerkten omdat de natio-
naalsocialisten doelbewust verwarring 
schiepen met betrekking tot de verhou-
ding tussen christendom en nationaal-
socialisme. Het ‘positieve christendom’ 
dat de nationaalsocialisten voorstonden, 
was dermate vaag dat het iedere denk-
bare invulling en interpretatie mogelijk 
maakte.9 Zo onduidelijk als de nazi’s 
in het openbaar waren, zo duidelijk 
waren ze intern. In zijn gesprekken met 
Rauschning10 gaf Hitler volmondig toe 
waar het hem om te doen was: de totale 
uitroeiing van het christendom. “Men 
is of christen of Duitser. Beide kan men 
niet zijn.”11 Adolf Hitler stelde zich 
met betrekking tot de godsdienst twee 
doelen: de deconfessionalisering van de 
Duitse samenleving en de uitschakeling 
van de kerk als politieke macht.12 Ook 
zijn rechterhand Martin Bormann was de 
mening toegedaan dat “de mogelijkheden 
van de kerk om invloed uit te oefenen 
totaal afgeschaft” moest worden.13 In 
een strikt vertrouwelijk memo beschrijft 
Bormann dat het christendom en de 
kerken, evenals “andere zwendelaars”, 
onschadelijk gemaakt moeten worden. 
Alleen de partij heeft het recht om het 
volk te leiden.14 

De nationaalsocialisten dwongen de 
kerk haar strijd te voeren op meerdere 
fronten. De strijd moest aangebonden 

worden met het nieuwe heidendom 
dat door de nationaalsocialisten werd 
verspreid en de kerk moest zich verde-
digen tegen de staatsmacht om zo haar 
positie als instituut te verdedigen tegen 
gelijkschakeling en marginalisering.15 
Het einddoel met betrekking tot de kerk 
dat de nazi’s voor ogen stond was helder: 
“Na de zegenrijke beëindiging van de 
oorlog tegen de externe vijanden dacht 
Hitler definitief met de interne vijand af 
te rekenen, en daarbij stonden de chris-
telijke kerken vooraan.”16 

Hesemann schetst in zijn werk de gees-
telijke achtergrond van de leer van het 
nationaalsocialisme. Hij maakt aanneme-
lijk dat de wortels van de mythisch-reli-
gieuze heilsleer van het nationaalsocia-
lisme in het gnosticisme en in de esoterie 
gezocht moeten worden. Een onafzien-
bare rij van mediums, zieners, profeten, 
spiritisten en geheime genootschappen 
uit het Wilhelminische Duitsland wordt 
door Hesemann beschreven. Hesemann 
beweert dat bijna alle nazi-kopstukken 
zich bezighielden met esoterie, gnostiek 
en occultisme17 en dat een gemeenschap-
pelijk element in hun biografieën een 
breuk met de religie van hun jeugd, het 
christendom, is.18 Ondanks hun breuk 
met het christendom bedienden de nazi’s 
zich wel van christelijke elementen in 
hun presentatie. De nazi’s gebruikten de 
christelijke vormentaal om christenen 
voor de nationaalsocialistische zaak te 
winnen. Bovendien waren de nazi-bon-
zen opgegroeid in een christelijke cul-
tuur en zo gebakerd in dat christendom 
dat ze in hun presentatie, symboliek en 
retoriek niet los konden komen van hun 
christelijke achtergrond. Vermaat merkt 
op dat de terminologie van de nazi’s 
door en door religieus en christelijk is,19 
maar dat dit niet in mindering komt op 
het “specifiek heidense karakter van de 
ideologie zelf”.20

Lofliederen op Hitler
Dat dit aanschurken tegen het christen-
dom weerklank vond onder de bevolking 
blijkt uit het merkwaardige mengsel 
van nationaalsocialistische overtuiging 
en christendom dat te vinden is in het 
boek Briefe an Hitler; Ein Volk schreibt 
seinem Führer van Henrik Eberle. Al-
lerlei briefschrijvers dichtten Hitler 
messiaanse trekken toe en bezongen de 
Führer in bewoordingen die sterk doen 
denken aan psalmen en gezangen. Zo 
verbasterde, ondanks zijn betekenisvolle 
voornaam, de 55-jarige Gottlob Heu-
bach, een Korbmacher uit Beutelsbach Hitler afgebeeld als een gezonden ‘verlosser’. beeld Transparant
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bij Schorndorf in mei 1934 het gezang 
Nun danket alle Gott om de Führer te 
bezingen. Overigens merkt Eberle in zijn 
boek niet op dat dit lied een parafrase 
is op een bestaand evangelisch gezang. 
Gottlob schreef zijn lied Nun danket alle 
Gott, dem Führer und dem Spender als 
danklied voor het werk van de Winter-
hulp.21 Omdat het vertalen van gedichten 

of liederen voor een niet-linguïst een wel 
erg riskante bezigheid is, geef ik hier de 
originele Duitse teksten weer. 

Nun danket alle Gott, dem Führer und 
dem Spender. Sie haben uns gebracht 
hin durch den kalten Winter. Sie ha-
ben uns geschützt vor Hunger und vor 
Frost, Mit kleidern uns bedacht, wenn 

uns der Sturm umtost. Der ewig reiche 
Gott will unsern Führer segnen. Auf 
jedem Schritt und Tritt, in Gnaden 
ihm begegnen. Gott gebe Kraft und 
Mut und ein langes Leben. Glück und 
Gesundheit mög’ immer ihn umgeben. 
Lob, Ehr und Preis sei Gott, dem Füh-
rer und den Spendern, Die Opfer viel 
gebracht in allen deutschen Ländern. 
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Geschiedenis  
is niet leuk

Willem Jan Palsgraaf

Een van de meest vervelende woorden in onze tijd is het 
woord ‘leuk’. Alles moet leuk zijn. Tot aan politici toe. Ik 
weet eerlijk gezegd niet of het vak geschiedenis ook al 
geacht wordt leuk te zijn, maar mocht het zover komen, 
dan is er alle reden om ons daartegen te verzetten. Als 
geschiedenis namelijk een leuk vak moet zijn, is dat de 
doodsteek om serieus over het verleden te spreken. Zo leuk 
is dat verleden namelijk niet. Sinds eeuwen geleden een 
man het bloed van zijn broer liet vloeien over de aarde, is 
de stroom met bloed niet opgehouden. Onrecht, moord, 
angst, ziekte, haat, leugen, oorlog en genocide behoren 
tot het basisgereedschap van de historicus, ook van de 
historicus die voor de klas staat. Wie niet verder komt dan 
dat geschiedenis een interessant vak is, doet geen recht 
aan de geschiedenis. Natuurlijk is het vak interessant, 
maar vooral ook gruwelijk. Onuitsprekelijk gruwelijk. 
Het zou niet moeilijk zijn dat met talloze voorbeelden 
te illustreren. Dit inktzwarte verhaal is geen intermezzo, 
maar een grondtoon. Soms vraag ik mijzelf af of we wel 
rechtdoen aan het karakter van de geschiedenis. Maken 
we de geschiedenisles niet een beetje te leuk? De ernst 
moet een wezenlijk kenmerk van de geschiedenisles 
zijn, hoe aantrekkelijk het ook kan zijn om er een beetje 
omheen te draaien. En als ik de Godsopenbaring goed 
begrijp, moeten we nog dieper gaan: schuldbesef moet 
ons antwoord op de geschiedenis zijn. Wij en onze ouders 
hebben namelijk alle ellende over ons afgeroepen. Dit 
hebben wij ervan gemaakt. Daarom rust er een vloek 
op de geschiedenis. Maar dan is het ook de christen-
historicus die vooral ook vreugde mag kennen. Niet alleen 
aan herders, maar ook aan zo veel andere zondaren 
wordt een blijde boodschap verkondigd. Dwars door alle 
zonden en de gevolgen daarvan heen zien we dat God 
Zijn eeuwig Koninkrijk uitbreidt. Dat is ook geschiedenis. Te 
midden van alle dood en verderf in de geschiedenis komt 
God met het Woord des Levens. Als daar oog voor is, kan 
er ondanks alles vreugde zijn in het geschiedenislokaal. 
Dan wordt tijdens de geschiedenisles, met alle 
weerbarstigheid die de onderwijspraktijk kent, ervaren dat 
de geschiedenis niet minder dan het handelen van de 
enige en waarachtige God betreft.

onderwijs
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Keiner durfte hungern, keiner durfte 
frieren. Drum tausendfachen Dank soll 
das Ende zieren.

De ongetwijfeld rooms-katholieke Paula 
Ohland zond in mei 1938 haar in 1936 
geschreven gedicht over Hitlers moeder 
aan de Rijkskanselarij te Berlijn. De 
eerste regels van haar gedicht zouden zo 
in een Maria-hymne kunnen passen: 

O Mutter, da du diesen Sohn geboren,
Wurdst du zu Königin erkoren.
Was schenkest du der Welt mit diesem 
Kinde, Das deine Spur verweht nicht 
mit dem Winde!

Het gedicht eindigt met: Durch dei-
nem Sohn – o Mutter, wird dies Werk 
vollbracht! Opnieuw verzuimt Eberle 
er op te wijzen dat deze ‘poëzie’ nauw 
aansluit bij noties die aan het christen-
dom ontleend zijn. Eberle wijst er slechts 
op dat de verering van de moeder van 
Hitler paste in de moedercultus van het 
nazisme waarin de vrouw in het alge-
meen werd geëerd als voortbrengster 
van nieuw leven ter versterking van het 
Arische ras.22 De analogie met de Maria-
devotie lijkt echter overduidelijk aange-
zien Maria in de rooms-katholieke tradi-
tie als hemelkoningin wordt gezien en zij 
geëerd wordt omwille van haar Zoon. 

Een andere Hitler-adept, de gepensio-
neerde Nikolaus Kahlke, ontzag zich niet 
om Hitler, de werkelijkheid ten spijt, als 
Friedensfürst te bezingen. Overigens kan 
zingen hier letterlijk genomen worden 
omdat Nikolaus nadrukkelijk vermeldde 
dat het gedicht op de melodie van de 
oude keizerhymne Heil dir im Sieger-
kranz gezongen kan worden.23 Van een 
dergelijke blasfemische identificatie met 
Christus, Die in de Bijbel Vredesvorst 
wordt genoemd, is het nog maar een 
kleine stap naar een in nationaalsocialis-
tische trant herschreven geloofsbelijde-
nis. 

Geloofsbelijdenis en gebed
De werkloze Weense hotelportier Karl 
Jorde voorzag in die behoefte en stelde 
een nationaalsocialistische herziening 
van de apostolische geloofsbelijdenis 
voor in zijn brief van 7 september 1938 
aan de Führer.

Ik geloof in God de Vader, de 
almachtige Schepper van hemel en 
van aarde en in Adolf Hitler, Zijn 
uitverkoren Zoon, Die Hij uitverkoren 
heeft om Zijn Duitse volk van het 

adderengebroed en slangenzaad (Joden, 
papen en koningshuizen) waardoor 
het eeuwenlang uiteengereten en 
neergedrukt is en van de groeiende 
ellende te verlossen en Hem daarover 
de leiding tot de wederopstanding 
van de eenheid, macht, nieuwe 
scheppingskracht en levensmoed 
in zulke mate gegeven heeft dat 
het ondanks alle tegenstand en 
vijandigheden van verscheidene aard 
van nu aan tot in eeuwigheid zal 
blijven bestaan. Amen.24 

Dit soort verwijzingen naar het christen-
dom waren niet alleen afkomstig van 
fanatieke briefschrijvende volgelingen 
van de Führer, maar werden ook door de 
officiële instanties niet geschuwd zoals 
blijkt uit de vernieuwde Duitse variant 
van het Onze Vader die door de Iwerd 
gebruikt.

Adolf Hitler, onze grootse leider bent 
U, Uw naam laat de vijanden sidderen, 
Uw Derde Rijk is op komst, Alleen 
Uw wil is wet op aarde. Laat ons 
iedere dag Uw stem horen, en beveel 
ons via Uw leiders, aan wie wij zullen 
gehoorzamen met inzet van ons eigen 
leven. Dat beloven wij. Heil Hitler! 25

Een ander voorbeeld is een deel van een 
dictaat aan de Volksschule dat gaat over 
Jezus en Hitler en waarin de vergelijking 
tussen beiden in het voordeel van de 
laatste uitvalt.

Jezus en Hitler. Zoals Jezus de mensen 
van de zonde en de hel bevrijdde, zo 
redde Hitler het Duitse volk van de 
ondergang. Jezus en Hitler werden 
vervolgd, maar terwijl Jezus werd 
gekruisigd, werd Hitler tot kanselier 
verheven. Terwijl de discipelen hun 
meester Jezus verloochenden, vielen de 
16 kameraden26 voor hun leider. De 
apostelen maakten het werk van hun 
Heer af. Wij hopen dat Hitler zijn werk 
zelf volvoeren mag. Jezus bouwde voor 
de hemel, Hitler voor de Duitse aarde. 

27 

Hitlers minister voor kerkelijke zaken, 
Kerrl, sprak over de “timmermanszoon 
uit Nazareth” en de “onbekende korpo-
raal uit de wereldoorlog” die “beiden  
het vol ongeduld wachtende volk de 
boodschap der verlossing verkondigd 
hebben”. In Hitler werd de nieuwe 
Christus verheerlijkt en daarom  
werden Hitler-altaren opgericht en  

Hitler-gebeden opgezegd.28

‘Positief christendom’
Binnen de Evangelisch Lutherse Kerk 
in Duitsland probeerde een groep de 
nazi-ideologie en het christelijke geloof 
te verzoenen. Zij zagen zichzelf als de 
“SA van Jezus Christus”.29 Dit “Duitse” 
of “positieve christendom” stond een 
“heldische Jesusgestalt” voor en verwierp 
de “joodse loonmoraal” van het Oude 
Testament. De groep “Duitse christenen” 
streefde naar een zuivering van al het 
“undeutsche” in kerk godsdienst en belij-
denis. Daarom stelden zij een aangepaste 
belijdenis30 voor waarin de blijde bood-
schap van de “trotse mens als kind van 
God en het goddelijke” doorklinkt.31 “De 
ingewijden weten wat er met dat posi-
tieve ‘christendom’ wordt bedoeld; het is 
slechts een camouflageterm naar buiten, 
meer niet – binnen de partij wordt er 
niet over gesproken.”32 Dat Hitler in het 
openbaar soms stelling neemt tegen een 
al te radicale antikerkelijke stroming 
binnen het nationaalsocialisme is beter 
vanuit zijn opportunisme en politieke 
handigheid te verklaren dan vanuit een 
innerlijke overtuiging. Hitler probeerde 
op deze wijze christenen niet nodeloos af 
te schrikken. 

Dit wonderlijke amalgaam van natio-
nalisme, heidendom en aan het christen-
dom ontleende noties werd na 1935 ook 
steeds populairder in NSB-kringen. Met 
name de gereformeerde(!) Boerenleider 
van de NSB, Evert Roskam, ontleende 
veel aan de Glaubensbewegung Deut-
scher Christen. De chroniqueurs van 
de NSB, Robin te Slaa en Edwin Klijn, 
beschrijven de boodschap van Roskam 
als een “ideologische cocktail van fysio-
cratie, cultuurpessimisme, calvinistische 
godsvrees en Germaanse rassenleer”.33 
Toch bleek de NSB niet in staat om grote 
groepen in de Nederlandse samenleving 
te winnen voor deze mengeling van 
christendom en nationaalsocialisme. 
Zelfs de leider van de NSB, Anton 
Mussert, moest niet veel hebben van 
de radicaal “volksche” opvattingen van 
Boerenleider Roskam. Ook in dit opzicht 
bleek de NSB een wat slap aftreksel 
van de Duitse NSDAP. De moeizame 
combinatie van aan het christendom 
ontleende noties en het nationaalsocia-
lisme bleek in het verzuilde Nederland 
niet echt aan te slaan. Hetgeen onverlet 
laat dat ondanks de waarschuwingen van 
diverse kerkverbanden er toch belijdende 
christenen waren die in het nationaalso-
cialisme hun heil zochten.   
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Noten
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Weleens gehoord van de 
Sportpartij? Of van de 
Partij van de Vrijheid uit 
1946? Nederland kent tal 
van politieke partijen en 
heeft nog veel meer par-
tijen gekend. Vaak zijn ze al 
weer vergeten bij het grote 
publiek, maar online is er 
veel te vinden voor een 
onderzoeker of een geïnte-
resseerde leek. 

Geert Schipaanboord

Politieke partijen spelen een belangrijke 
rol binnen het Nederlandse politieke 
landschap. Ze stellen kandidatenlijsten 
vast voor de verkiezingen en bepalen 
het verkiezingsprogramma. Ook spelen 
ze een belangrijke rol in het scholen van 
(aanstaande) politici. Een goed startpunt 
voor een onderzoek naar een politieke 
partij is de website van het Documen-
tatiecentrum Nederlandse Politieke 
Partijen (DNPP): http://dnpp.ub.rug.
nl/dnpp/. Het accent van de informatie 
over deze partijen ligt op hun activitei-
ten buiten het parlement, zoals partijor-

ganisatie en wijze van campagnevoeren. 
Informatie over parlementaire activitei-
ten is ondergebracht bij het Parlementair 
Documentatie Centrum. Daarover straks 
meer.

Op deze site van het DNPP is over 
elke partij (ook partijen die reeds niet 
meer bestaan) informatie te vinden. Van 
een partij als het Gereformeerd Poli-
tiek Verbond zijn beginselprogramma’s, 
verkiezingsaffiches, een bibliografie en 
een overzicht van partijfunctionarissen 
te vinden. Verder wordt er per partij ver-
wezen naar de locatie waar het archief 

van de desbetreffende partij verblijft. 
Onder het kopje Thema is veel infor-

matie te vinden over de ontwikkeling 
van ledenaantallen van politieke partijen.

De website www.parlement.com van 
het Parlementair Documentatie Centrum 
(uitgaande van de Universiteit Leiden) 
biedt een schat aan informatie. Er is 
heel veel informatie te vinden over de 
werkwijze van de Tweede Kamer. De 
biografische schetsen van zittende en 
oud-Kamerleden zijn heel uitgebreid. 
Niet alleen de belangrijkste politieke wa-
penfeiten komen aan de orde, maar ook 
privé-wetenswaardigheden en informatie 
over de gezinnen waar de Kamerleden 
uit afkomstig zijn. Vaak ook wordt een 
omschrijving toegevoegd over de manier 
waarop Kamerleden invulling gaven aan 
hun lidmaatschap. Zo wordt over oud-
RPF-leider Leen van Dijke genoemd dat 
hij in de omgang een minzaam man was, 
die veel werk maakte van zijn Kamerlid-
maatschap.

Uniek is ook is de uitgebreide infor-
matie over parlementaire enquêtes, 
bijvoorbeeld het onderzoek naar de val 
van Sebrenica. Werkelijk alles over dit 
onderzoek (de hoofdrolspelers, chrono-
logische ontwikkelingen en de lijst met 
verhoorden) is te vinden. 

Voor docenten maatschappijleer en 
geschiedenis zijn de onderdelen interes-
sant die ingaan op de manier waarop het 
parlement wordt gekozen en op welke 
manier het functioneert.

De wekelijkse columns van Bert van 
den Braak, wetenschappelijk mede-
werker van het PDC en Joop van den 
Berg, oud-hoogleraar parlementaire 
geschiedenis leggen de brug tussen 
actuele politieke vraagstukken en het 
parlementair verleden. Van de Braak 
gaat in zijn column van 12 oktober in op 
de vraag of PvdA en VVD in de Eerste 
Kamer op een meerderheid zouden kun-
nen rekenen. Hij laat zien dat de Eerste 
Kamer altijd een onzekere factor is, ook 
als de fracties die deel uitmaken van 

het kabinet in de Eerste Kamer wel een 
meerderheid hebben.

Ook is op deze website te zien wie er 
sinds 1815 op elke willekeurige dag lid 
van de Tweede of Eerste Kamer waren. 
Dat kan handig zijn in een onderzoek 
dat zich richt op een hele specifieke 
tijdsperiode. 

Deze website is onderdeel van het 
parlementair documentatiecentrum van 
de Universiteit van Leiden. Via www.
parlementairdocumentatiecentrum.nl is 
onder andere het biografisch archief te 
raadplegen. Het omvat ruim 5000 bio-
grafieën van personen die sinds 1796 een 
rol hebben gespeeld in de Nederlandse 
politiek. Het archief is een ‘levend’ 
archief dat dagelijks onderhouden wordt 
en bijvoorbeeld de actuele samenstelling 
van het parlement op de voet volgt.

Dan is er het Centrum voor Parle-
mentaire Geschiedenis in Nijmegen, te 
vinden via www.ru.nl/cpg. Dit centrum 
is vooral bekend van het onderzoek dat 
daar gedaan wordt naar kabinetsforma-
ties. Over alle kabinetsformaties sinds 
1945 staat informatie online. Gezien 
de instabiliteit van de huidige Neder-
landse politiek moet er steeds informatie 
bijgevoegd worden. Dat wordt dan ook 
in Nijmegen gedaan, door elke week met 
een blog te komen over het verloop van 
de kabinetsformatie. Zo wijst medewer-
ker Alexander van Kessel erop dat in het 
eigen reglement van de Tweede Kamer 
staat dat: “de Kamer na afloop van een 
opdracht tot kabinets(in)formatie de in-
formateurs kan uitnodigen om inlichtin-
gen te verschaffen”. Door informateurs 
Kamp en Bos tussendoor uit te nodigen 
over het deelakkoord 2013 heeft de 
Tweede Kamer haar eigen regels overtre-
den. En voor wie actief is op Twitter, via 
@CPGNijmegen blijf je via 140 tekens 
op de hoogte. 

Wie geen tijd heeft om al deze websites 
regelmatig bezoeken, kan zich per email 
abonneren op nieuwsbrief De Hofvijver 
van het Montesquieu-instituut, zie www.

dehofvijver.com.
De verschillende instituten en centra 

die zich in Nederland met parlementaire 
geschiedenis bezighouden, hebben zich 
in het Montesquieu-instituut verenigd. 
De nieuwsbrief geeft dus een goede in-
gang tot nieuwe onderzoeksresultaten en 
interessante bijeenkomsten en ontwik-
kelingen. Daarnaast diept De Hofvijver 
elke maand een historische cartoon op 
en voorziet die van informatie. 

Op donderdag 11 november 2010 is de 
laatste hand gelegd aan een megaklus, 
het digitaliseren van de handelingen van 
het parlement vanaf 1814. Tot voor en-
kele jaren geleden waren alleen de han-
delingen na 1995 digitaal doorzoekbaar. 
Wie toen onderzoek deed naar eerdere 
jaren, moest naar een van de bibliothe-
ken die papieren handelingen bezaten. 
De doorzoekbaarheid daarvan was  
erg beperkt, zeker voor wie onderzoek 
deed naar het optreden van één  
persoon. Dat is nu veel eenvoudiger 
geworden. 

Op de website www.statengeneraaldi-
gitaal.nl kan het zoeken beginnen. Op 
de website staan ook inleidingen over 
politieke thema’s, bijvoorbeeld verzui-
ling en ontzuiling, en de verwijzing 
naar relevante Kamerstukken. Er is een 
aparte zoekingang naar kaarten. De 
indeling van Nederland in politiedistric-
ten, kaarten over de verbreding van de 
Nieuwe Waterweg, een analyse van de 
toestand van de rijkswegen in 1914; over 
tal van onderwerpen geven deze kaarten 
inzicht. 

Tot slot, de website www.historici.
nl bevat ook veel informatie voor wie 
onderzoek doet naar recente politieke 
geschiedenis. Zo staan de dagboeken van 
de katholieke minister Aalberse online, 
evenals het dagboek van Van Hogen-
dorp. Ook interessant is het repertorium 
kleine politieke partijen uit de periode 
1918-1967. Dit repertorium ontsluit de 
bronnen die nodig zijn voor een diepgra-
vender onderzoek.

GESCHIEDENIS 2.0

Websites over  
parlementaire  
geschiedenis

Zo wordt over Leen van Dijke genoemd dat hij in de omgang een minzaam man was, die veel werk maakte van zijn Kamerlid-
maatschap. De foto is gemaakt in 2000, toen hij nog leider van de RPF was. beeld RD, Sjaak Verboom

Historici.nl. beeld RD Statengeneraaldigitaal.nl. beeld RD Ru.nl/cpg. beeld RD
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Christiaan Veldman 

Jan Pieterszoon Coen is niet 
standbeeldwaardig. Alle 
bezoekers van het Westfries 
Museum in Hoorn werden dit 
voorjaar uitgedaagd om als 
juryleden in een rechtszitting 
op te treden en verschillende 
soorten bewijsmateriaal te 
beoordelen. Was Coen een 
held of een schurk? 63,9% 
van de stemmende bezoekers 
vond Coen standbeeldwaar-
dig. Coen mocht blijven. “Eén 
moest het doen, dat is onze 
Coen! Laat het beeld schit-
teren!”  

De opzet en het publicitaire 
succes van deze tentoonstel-
ling kunnen gezien worden 
als doorwerking van het 
gedachtegoed van de filo-
soof Hayden White (1928). 
Volgens White hebben 
gemeenschappen het recht 
om hun eigen geschiedenis 
te duiden en daarbij helden 
aan te wijzen. Historische 
waarheidsvinding an sich 
was in het Westfries Museum 
daarom niet aan de orde. De 
bezoekers werden niet cogni-
tief uitgedaagd, maar moreel: 
“What should we do?”

Precies deze morele bena-
dering van geschiedenis loopt 
als een rode draad door het 
oeuvre van Hayden White. 
Herman Paul toont dit voor 
het eerst op alomvattende en 
overtuigende wijze aan. Paul, 
die intensief contact had met 
White en ook op zijn werk 
promoveerde, reageert met 
zijn boek op de vele (heftige) 
reacties die het werk van 
White de afgelopen decennia 
binnen de historische wereld 

heeft veroorzaakt. White is 
onder meer beschuldigd van 
het frustreren van het vakge-
bied met zijn “nihilistisch re-
lativisme”. Volgens Paul doen 
dergelijke beschuldigingen 
slechts gedeeltelijk ter zake 
omdat White onvoldoende 
begrepen is in zijn meest es-
sentiële vragen. Paul wil met 
zijn boek daarom uitdruk-
king geven aan “what White 
himself might have wanted to 
say”. Pauls grootste verdien-
ste is dat hij erin is geslaagd 
om het omvangrijke oeuvre 
van Hayden White te herin-
terpreteren als levenslange 
zoektocht naar antwoord 
op één vraag: “Hoe is het 
mogelijk moreel verantwoord 
te leven in een door en door 
historische wereld?”

In zes hoofdstukken tekent 
Paul op chronologische wijze 
de ontwikkeling van Hayden 
Whites ideeën. Voor het lezen 
van dit boek is algemene ken-
nis van de twintigste-eeuwse 
geschiedfilosofische debatten 
wel vereist. De schrijfstijl 
is echter helder en vlot. De 
lezer wordt niet aan zijn lot 
overgelaten en de hoofdstuk-
ken worden afgesloten met 
‘cliffhangers’: filosofische 
problemen die in het volgen-
de hoofdstuk verder worden 
opgelost. Zo is het boek zelfs 
spannend te noemen. In de 
hoofdstukken 1 en 2 wordt 
duidelijk hoe White, geïnspi-
reerd door achtereenvolgens 
Weber, Croce en Nietzsche 
een liberation history ontwik-
kelde. De mens zou de last 
van het verleden van zich af 
moeten schudden teneinde 
het verleden en de toekomst 

zelfstandig te duiden. Al-
leen op die manier kan de 
mens werkelijk vrij zijn. De 
historicus heeft hierbij een 
ondersteunende taak door 
dichtgetimmerde historical 
narratives als arbitrair te 
ontmaskeren en zich in te zet-
ten voor progressieve politiek 
en een nieuw sociaal systeem, 
waarin een moreel autonoom 
leven geleefd kan worden. 

Whites magnum opus 
Metahistory staat centraal 
in hoofdstuk 3. Paul maakt 
duidelijk dat White dit boek 
schreef als pleidooi voor een 
terugkeer naar geëngageerde 
geschiedschrijving, wars van 
dode ironie. Mede geïnspi-
reerd door de negentiende-
eeuwse auteurs Michelet, 
Ranke, Tocqueville en  Burck-
hardt ontwikkelde White 
zijn ‘tropenleer’. Hiermee 
kunnen historische verhalen 
geanalyseerd worden op hun 
argumentatiewijze, domi-
nante stijlfiguur, verhaallijn 
(‘emplotment’) en ideologie. 
Paul benadrukt dat de tropen-
leer primair bedoeld is om de 
vooronderstellingen van de 
historicus over de aard van de 
werkelijkheid te ontmaskeren. 
De tropenleer onthult dat de 
historical imagination van de 
historicus zowel uit denken 
als dromen, zowel uit rede 
als mythe bestaat. De diverse 
weergaven van geschiede-
nis die zo ontstaan zijn allen 
even geoorloofd. Ze zijn niet 
‘waar’ op basis van gedolven 
waarheid, maar op basis van 
esthetiek en moraal.    

In de hoofdstukken 4, 5 en 
6 beschrijft Paul hoe White 
stevig op de proef werd 

gesteld in zijn optimistische 
mensbeeld en zijn uitgangs-
punt “gij zult verantwoorde-
lijk zijn voor uw eigen leven”. 
Boeiend is het om te lezen 
hoe White zich ternauwer-
nood ontworstelt aan de 
sceptische bezwaren van 
Foucault, en hoe hij voorstel-
len doet voor een alternatieve 
weergave van gebeurtenissen 
die te ‘subliem’ (onzegbaar 
aangrijpend) zijn om in een 
narratieve structuur te gieten, 
zoals de Holocaust. Door-
lopend vraagt White van de 
historicus om zijn verant-
woordelijkheid te nemen, om 
het betekenisloze verleden 
en heden van morele duiding 
te voorzien en zo de mens 
een betere toekomst in het 
vooruitzicht te stellen. 

In de epiloog is Paul debat-
leider en nodigt hij de lezer 
uit om zelf een standpunt te 
bepalen. Hoe overtuigend 
is Whites humanistische en 
quasi-existentialistische mens-
begrip? Hierover hebben 
de lezers van Transparant 
ongetwijfeld iets relevants 
te zeggen. De gedachte dat 
geschiedbeschouwing bij 
uitstek een morele bezigheid 
is zou christen-historici in het 
bijzonder moeten aanspre-
ken. Pauls boek is daarom 
een aanrader voor iedereen 
die geïnteresseerd is in het 
fundamenteel bevragen van 
ons vakgebied. Daarbij werpt 
het boek licht op de herkomst 
van gewetensvragen waar  
historici in hun eigen onder-
zoek mee kampen. En, ten 
slotte, museumbezoek zou 
zomaar interessanter kunnen 
worden.  

Ardjan Logmans

De verzuiling lijkt voorgoed 
voorbij. Een periode van zo’n 
130 jaar in de Nederlandse 
geschiedenis is afgesloten. 
Eerst ontstond de gerefor-
meerde zuil van Kuyper, 
vervolgens een rooms-katho-
lieke, een socialistische, een 
neutrale/liberale zuil en een 
kleine vrijzinnig-protestantse 
zuil. Voor Nederland lijkt de 
laatste jaren de verdeelsleutel, 
waarbij de zuilen gemeten 
naar hun omvang een stem 
kregen in het omroepbestel 
of op andere maatschappe-
lijke terreinen, niet meer van 
toepassing te zijn.
Historici zijn echter nog 
niet klaar met de verzui-
ling. Historicus Peter van 
Dam van de Universiteit van 
Amsterdam betoogt in een 
vlotlezend boek dat verzuiling 
en ontzuiling een mythe zijn. 
Het woord verzuiling heeft 
diverse betekenissen gehad 
in de geschiedenis. Van Dam 
bespreekt historici, sociologen 
en politicologen die in het ver-
leden hebben geschreven over 
het fenomeen verzuiling. Hij 
stelt de zijns inziens kritiek-
loos gebruikte term ter discus-
sie door die te historiseren. 
Van Dam vindt het bovendien 
een containerbegrip: verande-
ringen op het gebied van in-
dividu, organisatie, religie en 
politiek kunnen beter los van 
elkaar geanalyseerd worden, 
zo stelt hij. Verder is de term 
vooral gebruikt door voor- en 
tegenstanders om een positie 
te legitimeren. De verzuilings-
mythe is niet “onschuldig”. 
“Verzuiling is nog altijd een 

begrip aan de hand waarvan 
over de wenselijke rol van re-
ligie in de maatschappij wordt 
gedebatteerd.” 

Te snel schuift Van Dam 
de verzuiling als een mythe 
opzij. Even gemakkelijk komt 
hij met een ander model. 
Daarmee brengt hij zwaar, te 
zwaar geschut in stelling. Hij 
hoopt “een minder verwron-
gen beeld van de recente 
Nederlandse geschiedenis 
mogelijk te maken”. 

De zuilenmetafoor kwam 
eind jaren dertig van de twin-
tigste eeuw op. Het woord 
werd aanvankelijk gebruikt 
in ambtelijke en politieke 
kringen. In de jaren vijftig 
en zestig namen sociologen 
en politicologen als Hans 
Daalder en Arend Lijphart het 
woord over in hun onderzoek. 

Voorstanders van de zuil 
roemden vanaf de jaren veer-
tig de mogelijkheid om elke 
bevolkingsgroep een stem te 
geven, beschrijft Van Dam. 
Ze vonden de verzuiling een 
acceptabele samenlevings-
vorm, hoewel de eenheid 
die er vroeger zou zijn beter 
was. Tegenstanders wezen op 
de destructieve krachten in 
de verzuilde gemeenschap-
pen. Ze zouden de nationale 
eenheid ondermijnen. Hier 
lijkt Van Dam even zelf te 
spreken: eenheid is beter dan 
verdeeldheid. Verzuiling is 
dan gelijk aan onenigheid.

De verzuiling wordt ge-
woontegetrouw uitgebeeld als 
een Griekse tempel: de maat-
schappij, het dak, rust op zui-
len, elk een gemeenschap in 
Nederland verbeeldend. Wie 
de verzuiling zo’n statische, 

karikaturale betekenis geeft, 
moet wel met een andere ko-
men. Dat doet Van Dam. De 
term verzuiling ontkent vol-
gens hem dat gemeenschap-
pen in de geschiedenis zich 
in meerdere of mindere mate 
vloeiend hebben aangepast 
aan maatschappelijke veran-
deringen. Sommige gemeen-
schappen verdampten al snel, 
anderen hielden het langer vol 
en nieuwe gemeenschappen 
van orthodox-protestantse en 
islamitische aard kwamen op. 

Van Dam kiest voor een 
model van zware en lichte 
gemeenschappen en gaat 
daarmee in reuzenstappen de 
geschiedenis van Nederland 
door. Zware en lichte gemeen-
schappen zijn sterk belijnd 
en georganiseerd of hebben 
juist een diffuse identiteit. Hij 
legt daarmee als veel histo-
rici sinds de jaren tachtig de 
nadruk op continuïteit en en 
passant ook op het vergelij-
kend onderzoek. Tot de jaren 
tachtig werd in Nederland 
de verzuiling gezien als een 
typisch Nederlands verschijn-
sel. In zo´n Sonderweg voor 
de Nederlandse situatie ziet 
Van Dam niets, zo blijkt uit 
enkele weinig samenhangende 
voorbeelden. 

De interesse van Van Dam 
gaat in het boek uit naar 
de gereformeerde zuil. De 
neutrale/liberale zuil, die ei-
genlijk nooit echt een zuil was 
geweest, viel al spoedig uit el-
kaar. De socialisten braken na 
de Tweede Wereldoorlog zelf 
hun zuil af vanuit de drang 
zich breder te profileren. De 
rooms-katholieken bleven tot 
lang bij elkaar vanwege de 

gezaghebbende uitspraken 
van de bisschoppen. 

De gereformeerden zijn 
echter uit eigen beweging 
bij elkaar gekropen in een 
zware gemeenschap, stelt Van 
Dam. De transformatie tot 
een lichte gemeenschap in de 
jaren zeventig was niet van 
bovenaf opgelegd. Protestan-
ten deden zelf de beknellende 
jas van hun zware gemeen-
schap af omdat ze hun geloof 
levend wilden houden voor 
toekomstige generaties. 

Tegelijk kleeft aan deze 
interesse voor gereformeer-
den het probleem hoe een 
gemeenschap te verklaren 
is. Ook het model dat Van 
Dam gebruikt, kan daar niet 
goed mee uit de voeten. Het 
is lastig om andere gemeen-
schappen bloot te leggen dan 
degenen die hun achtergrond 
vinden in een helder omlijnde 
ideologie of religie en een 
herkenbare set waarden en 
normen. Al snel blijken lichte 
gemeenschappen niet meer 
zichtbaar. Daarmee lijkt het 
model van Van Dam hetzelfde 
te verklaren als de gangbare 
visie dat ontzuiling volgde op 
verzuiling.  

Bescheiden eindigt Van 
Dam: “Met de termen zware 
en lichte gemeenschappen heb 
ik hier een poging gewaagd, 
anderen hebben wellicht 
betere suggesties.” Het model 
biedt goede aanknopingspun-
ten, mits men sterk inzet op 
de thema’s die het nieuwe 
onderzoeksmodel naar de me-
ning van Van Dam beter voor 
het voetlicht brengt: onder-
zoek naar individu, organisa-
tie, religie en politiek. 

Herman Paul, Hayden White, The Historical Imagination, Cam-
bridge: Polity Press 2011, 224 blz., € 21,99 / £ 15,99, ISBN 978 
07 4565 014 2 

Peter van Dam, Staat van verzuiling, over een Nederlandse 
mythe, Amsterdam: Wereldbibliotheek 2011, 156 blz., € 15,90, 
ISBN 978 90 2842 419 7
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Gerard Raven

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

t/m 25 november
Geloof en wetenschap in Utrecht. 
Kleine expo van religieuze topstukken 
uit de Universiteitsbibliotheek Utrecht. 
Museum Catharijneconvent, Lange 
Nieuwstraat 38, Utrecht, (030) 231 72 96, 
www.catharijneconvent.nl, di-vr 10-17, 
za-zo-feestd 11-17, MK.

t/m 31 december
Broeders in kunst en kerk. Kerkinterieurs 
van Henk Helmantel en Maarten ’t Hart. 
Twee christelijke schilders die hun leven 
lang al gegrepen zijn door verstilde ruim-
ten. Museum Schokland, Middelbuurt 3, 

Noordoostpolder, (0527) 25 13 96, www.
schokland.nl, di-zo 11-17, vanaf novem-
ber vr-zo 11-17.

t/m 1 januari
Amsterdammers en hun buitenplaatsen.
Tentoonstelling in het kader van het jaar 
van de buitenplaats. Aandacht voor 
Amsterdamse kooplieden en bestuurders 
en hun buitenplaatsen in de zeventien-
de, achttiende en negentiende eeuw. 
Kasteel Groeneveld, Groeneveld 1, Baarn, 
(035) 542 04 46, www.kasteelgroeneveld.
nl, di-zo 11-17.

t/m 13 januari 
Aanschouw de lusthoven aan de Vecht. 
Over buitenplaatsen met hun tuinen, 
geschiedenis, eigenaren en tuinbazen. 
Vechtstreekmuseum, Diependaalsedijk 
19b, Maarssen, (0346) 55 44 40,  
www.vechtstreekmuseum.nl, wo-za-zo 
14-17.

t/m 24 februari
Ontsnapt aan de Beeldenstorm. Middel-
eeuwse beeldhouwkunst. 
Bisschopszetel Utrecht was een centrum 
van kerkelijke topkunst. Doordat de  
beelden op ooghoogte zijn geplaatst, 
zijn ze extra goed te zien. Met catalogus, 
stadswandeling, enz. Museum Catha-
rijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 
Utrecht, (030) 231 72 96, www.catha-
rijneconvent.nl, di-vr 10-17, za-zo-feestd 
11-17, MK.

t/m 16 maart
Helmantel in Kampen. 
Tentoonstelling van zijn schilderijen.  
De kunstenaar combineert het werk  
met de religieuze boodschap en 
schoonheid van de ikonen van het 
museum. Ikonenmuseum Kampen, Buiten 
Nieuwstraat 2, (038) 385 84 83,  
www.ikonenmuseumkampen.nl, di-wo 
13-17, do-za 10-17, MK.

Philip Jenkins, Het vergeten christendom. De duizendjarige 
bloeitijd van de kerk in het Midden-Oosten, Azië en Afrika, 
Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2011, € 24,95, 320 blz., isbn  90 
4681 042 9.

Carla Gardina Pestana, Protestant Empire. Religion and the Making 
of the British Atlantic World, Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 2009, £ 36,-, 312 blz., isbn 978 0 8122 4150 1.

Kerken in het oosten

Protestanten in Amerika

David Onnekink

Het christendom heeft afge-
sneden wortels, constateert 
Philip Jenkins, de auteur van 
het geruchtmakende werk 
The Next Christendom, in 
deze vertaalde studie uit 
2008. Gedurende de gehele 
Middeleeuwen bloeide de 

kerk in het Midden-Oosten, 
en leek Europa slechts een 
religieuze periferie. Pas rond 
de veertiende eeuw zien we 
‘de definitieve ondergang 
van het christendom’ in het 
Midden-Oosten en Afrika. 
Die rijke wereld van het oos-
ters christendom zijn we nu 
vergeten. Onterecht, meent 

Jenkins, die spreekt over  
‘een soort darwinistisch  
perspectief’: het idee dat  
de christelijke kerken die 
overleefden ook de ‘ware’ 
kerken zijn. In deze studie 
ontrukt Jenkins de rijke 
geschiedenis van het oosters 
christendom, dat zich uit-
strekte van Syrië tot China, 

aan de vergetelheid. Het is 
een panoramisch werk, vol 
met kleurrijke details, over 
een onderdrukte maar missi-
onaire kerk, die eeuwenlang 
in Azië volstrekt autonoom 
en zonder staatshulp (anders 
dan in Europa) wist te  
overleven. Een fascinerend 
boek.

David Onnekink

Carla Gardina Pestana is 
een historica met lef. Op 
het grootst denkbare doek 
schildert ze een indrukwek-
kend panorama van het 
vroegmoderne Britse trans-
Atlantisch protestantisme over 
een periode van drie eeuwen. 

Vanaf de Engelse Reformatie 
en het moment dat de eerste 
kolonisten aankwamen in 
Amerika, door de religieuze 
crises van de zestiende en 
zeventiende eeuw, de Grote 
Opwekking van de achttiende 
eeuw en tot het revolutio-
naire tijdperk, analyseert ze 
religieuze ontwikkelingen in 

de protestantse Noord-Atlanti-
sche wereld. Die wereld is uni-
form in haar protestantisme, 
dat een belangrijke rol speelde 
in de imperiale expansie, maar 
ook opvallend divers in haar 
myriadische kerkelijke vertak-
kingen, zodat het panorama 
tevens een caleidoscoop is. 
Het is juist deze diversiteit 

die de auteur wil benadruk-
ken. Ze besteedt daarbij ook 
uitgebreid aandacht aan ‘ont-
moetingen’ met de religies van 
Afrikaanse slaven en Indianen, 
en de wijze waarop zij het 
christelijk geloof omarmden 
en op eigen wijze vorm gaven. 
Een fascinerend en goed lees-
baar overzichtswerk.

Aangelicht
Victorie! Het Beleg van Alkmaar in 
1573
Het Stedelijk Museum Alkmaar is 
grotendeels vernieuwd en de rest 
volgt nog. Ook al is het Leids Ont-
zet bekender, toch was Alkmaar de 
eerste stad die tijdens de Opstand 
een Spaans beleg wist te doorstaan. 
Dit was een keerpunt in de onafhan-
kelijkheidsoorlog. Bekijk de Spaanse 

belegering van dag tot dag aan de 
hand van het originele ooggetuigen-
verslag van stadspensionaris Nanning 
van Foreest. Maak kennis met geus 
Jacob, de katholieke boer Dirk, de 
protestantse stedeling Cornelia en de 
Spaanse soldaat Juan. Zij maken dui-
delijk voor welke keuzes en dilemma’s 
men stond. De bevolking van Alkmaar 
was verdeeld voor welke kant men 
moest kiezen. Interessant is ook de 

recente opgraving van twee massa-
graven met soldaten en burgers. Toen 
de Spanjaarden wegtrokken, begon 
een nieuwe bloeiperiode die te zien 
is in de nieuwe vaste zaal De Gouden 
Eeuw van Alkmaar. Zie ook het filmpje 
op de website.

Stedelijk Museum Alkmaar, Cana-
daplein 1, (072) 548 97 89, www.stede-
lijkmuseumalkmaar.nl, di-zo 10-17, MK.

De acteursgroep beeld Hanne Nijenhuis
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"Wapenveld is een seismograaf van onze cultuur 
en veegt met regelmaat onze culturele en 
godsdienstige beslagen ruiten schoon.“

Dat zegt Ton van der Schans over Wapenveld.
Wapenveld is een eigentijds en eigenzinnig blad 
dat zoekt naar waar het tussen geloof en cultuur 
spannend wordt. Wapenveld gaat nooit voor het 
makkelijkste antwoord, maar blijft doorzoeken.

Kennismaken met Wapenveld kan via onze 
website wapenveldonline.nl. Een 
jaarabonnement omvat 6 nummers. De 
introductieprijs is 20 euro, daarna  geldt de prijs 
van 25 euro per jaar. Ook een PDF-abonnement 
van 17,50 euro behoort tot de mogelijkheden.

Contact:                                                                              
drs. A. Gijssen                                                    
Callenburghsingel 37    
3342 CC H-I-Ambacht 
telefoon: 078 – 68 169 45 
e-mailadres: a.gijssen@wapenveldonline.nl
website: www.wapenveldonline.nl
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