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“The past is a foreign country” is een visie op de geschiedenis die mij al 
sinds mijn studententijd heeft aangesproken en geïnspireerd. Zij helpt 
te verklaren waarom geschiedenis belangrijk is; wie ziet immers niet het 
belang in van reizen naar het buitenland om zijn eigen ontwikkeling te 
bevorderen? De ervaring van een aanraking met een compleet andere 
cultuur is zowel fascinerend als verontrustend. Immers, de fascinatie door 
het onbekende is iets dat elke historicus herkent, maar als christenen 
houden we misschien liever vast aan het bekende, aan zekerheden. Ons 
geloof bepaalt onze identiteit ten diepste, en dat is niet gemakkelijk te 
rijmen met een openhartig onderzoek naar iets dat volstrekt buiten die 
identiteit ligt. Dit hangt natuurlijk samen met het probleem of christenen 
het beste hun ‘eigen’ geschiedenis zouden moeten schrijven, of dat we 
dat juist aan een buitenstaander zouden moeten overlaten.

Hoe dan ook, voor christenhistorici zijn grenzen van belang. En hoewel 
Transparant zich voornamelijk richt op Nederlandse geschiedenis, is het 
weleens goed om over de muur te kijken. Het is om deze reden dat we 
een nieuwe rubriek hebben ingesteld, Over grenzen, waarin we telkens 
een prominent buitenlands historicus uitnodigen zijn of haar visie op 
christelijk geloof en geschiedenis te geven.  De term is op meerdere 
manieren te interpreteren.  Het gaat natuurlijk om historici uit het buiten-
land, en daarmee onze keus om over de grens te kijken. Maar het gaat 
ook om de grens tussen ons geloof en ons wetenschappelijk bedrijf als 
historici. En het gaat misschien ook om het vermogen om over die grens 
heen te gaan. En ten slotte gaat het over de grenzen van ons kennen en 
weten als historici. In dit nummer bijt de bekende Amerikaanse historicus 
Mark Noll het spits af in een stuk gebaseerd op zijn recente boek, waarin 
hij de grenzen tussen geloof en wetenschap verkent. Ook de artikelen in 
deze Transparant houden zich met hetzelfde fenomeen bezig. Jan de Wit 
onderzoekt de ultieme grens voor de christenhistoricus: de eindtijd, en 
wel verwachtingen daarvan in de vroege middeleeuwen. Hij onderzoekt 
de Blickling Homilies – 10e-eeuwse manuscripten – op eindtijdverwachtin-
gen en heilsboodschappen. Paul Abels vertelt over zijn visie als historicus 
en katholiek op geschiedenis en debat, en over confessionele grenzen in 
de tijd van de reformatie aan de hand van zijn recente bronuitgave van 
de 17e-eeuwse historicus Ignatius Walvis. Met het oog op de abdicatie 
van koningin Beatrix en de inhuldiging van Willem-Alexander analyseert 
Ton van der Schans de rol van Oranje in de Nederlandse geschiedenis. 
Juist in een tijd waarin grenzen vervagen en Nederland een multicul-
turele smeltkroes lijkt te worden is het belangrijk, zo poneert Van der 
Schans, dat er een samenbindend grand narrative is van de Nederland-
se geschiedenis; Oranje kan daarin een belangrijke rol vervullen. Kortom, 
genoeg stof tot nadenken en beschouwing. 

Over grenzen gesproken: niemand minder dan onze eigen bestuurs-
voorzitter Beatrice de Graaf doorbrak onlangs het glazen plafond en 
werd benoemd tot hoogleraar Veiligheidsstudies aan de Universiteit 
Leiden. Als redactie wensen we haar heel veel succes op haar nieuwe 
positie.

David Onnekink
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Symposium over Van Deursen Philips opent museum 

Inhuldiging prins Willem-Alexander Rijksmuseum in  
Amsterdam heropend

Netwerk start onderzoek 
naar biblebelt

300 jaar Vrede van Utrecht

Over het werk van Van Deursen (1931-2011) is al 
verschillende malen geschreven. Toch ontbreekt het 
vaak aan een kritische beschouwing. Regelmatig 
wordt gesteld dat het schort aan methodologie. 
Maar is dat eigenlijk wel zo? Hoe vernieuwend 
was zijn oeuvre en hoe valt het te plaatsen in de 
geschiedschrijving? Moeten we op dezelfde manier 
doorgaan, of is het tijd voor nieuwe wegen? Die 
vragen staan centraal tijdens een symposium 
van de Vereniging van Christenhistorici (VCH) op 
vrijdag 7 juni in Amsterdam. Sprekers zijn onder 
anderen Fred van Lieburg, Joris van Eijnatten 
en Pieter Wagenaar. Meld je voor 1 juni aan op 
christenhistorici.nl. Voor leden van de VCH is er 
vooraf een vergadering. Op de agenda staat de 
stemming voor een nieuwe bestuursvoorzitter.   

Nederland heeft er sinds kort een museum 
bij. Elektronicaconcern Philips in Eindhoven 
heeft begin april een museum geopend 
over de geschiedenis van het imperium. De 
geschiedenis gaat terug tot 1891, toen de eerste 
gloeilamp werd geproduceerd. Sindsdien is 
het bedrijf uitgegroeid en worden in Eindhoven 
ook huishoudelijke apparaten, audio- en 
videoapparatuur of medische voorzieningen 
ontworpen dan wel geproduceerd. De plannen 
voor het tentoonstellen van de geschiedenis van 
het bedrijf in een museum dateren van 2007. 
Het museum is gehuisvest in het pand waar de 
eerste gloeilampenfabriek van Gerard Philips was 
gevestigd. Koningin Beatrix verzorgde de opening 
van het gebouw.

Op 30 april is koningin Beatrix teruggetreden en is 
prins Willem-Alexander koning van Nederland. De 
troonswisseling is bij uitstek een moment om vooruit 
te kijken, volgens het Nationaal Comité. Het motto 
voor bijdragen van het publiek bij de troonswisseling 
is: ”Mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze 
koning.” Toch wordt er ook achteromgekeken. 
Recent verscheen een aantal boeken over de 
troonswisseling. Een kleine selectie: van Eelco 
Elzenga het geschiedenisboek De inhuldingen, van 
Jan Hoedeman en Remco Meijer het boek Willem- 
Alexander, van prins tot koning, de biografie, en van 
Reinildis van Ditzhuyzen het iets eerder verschenen 
boek dat voor kinderen de geschiedenis van het 
koningshuis uitlegt: Leve de koning(in)! Een vorstelijk 
boekje voor kinderen (én hun ouders!).

Het kan bijna niemand ontgaan zijn: het Rijksmuseum 
in Amsterdam is 13 april heropend. Het gebouw van 
architect Pierre Cuypers uit 1885 was tien jaar dicht 
voor een forse verbouwing. Die is in de zomer afgerond. 
Daarna moest het Rijksmuseum het gebouw weer 
inrichten. Het gebouw heeft vanbinnen op veel plekken 
weer de weelderige uitstraling gekregen die Cuypers 
ooit had aangebracht. Vrijwel alle artefacten hebben 
een andere plaats gekregen, op de Nachtwacht van 
Rembrandt na. De Nachtwacht is trouwens prachtig 
naar het heden gehaald door een flashmob. In een 
winkelcentrum speelden acteurs in zeventiendeeeuwse 
kledij de nachtwacht na. Kijk het stuk hier na: youtu.be/
a6W2ZMpsxhg.

Wetenschappers van de Vrije Universiteit in 
Amsterdam en diverse reformatorische organisaties 
gaan een onderzoeksnetwerk opzetten om de 
biblebelt te besuderen. Het initiatief kwam van 
twee historici, een antropoloog en een theoloog 
van de Vrije Universiteit: prof. dr. Fred van Lieburg, 
dr. John Exalto, dr. Johan Roeland en dr. Maarten 
Wisse. Als reformatorische organisaties participeren 
Erdee Media Groep, Driestar Educatief, de Guido 
de Brèsstichting, scholenorganisatie VGS, de RMU 
en Eleos. De onderzoeksgroep gaat cursussen 
en colleges geven en wil het onderzoek naar de 
gereformeerde gezindte beter in kaart brengen en 
tevens vernieuwen. Zie ook rd.nl/1.717795. 

Met de Vrede van Utrecht, gesloten op 11 april 
1713, ontstond eindelijk een duurzame vrede 
tussen de Europese staten. De herdenking van 
de overeenkomst wordt dit jaar groots gevierd. 
Vanzelfsprekend staat Utrecht in het middelpunt. 
Zo doen de Domtoren, Het Utrechts Archief en het 
Centraal Museum elk op hun wijze mee aan de 
viering van de Vrede van Utrecht. De historici David 
Onnekink en Renger de Bruin publiceerden onlangs 
het boek De Vrede van Utrecht (1713). Andere 
boeken zijn te vinden op vredevanutrecht2013.nl/
over/boeken. Op deze website is via de tabbladen 
Programma’s en Educatie ook een lespakket over 
de Vrede te bestellen.

NIEUWS

beeld RD

beeld Transparant

beeld RD

beeld Wikimedia

beeld Geheugen van Nederland

beeld YouTube
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BLICKLING HOMILIES

Blickling Hall, Norfolk (1616) beeld Wikimedia

Medicijn voor de ziel
De Angelsaksische Blickling Homilies  
(ca. 950-1000) en de weg naar het heil 

6 7
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Het jaar 1000 werd door 
velen gevreesd als het 
begin van het tijdperk van 
de antichrist. Hoe vindt dat 
haar weerslag in de the-
matiek van de preken in 
het Angelsaksische Blick-
ling Manuscript?

Jan de Wit

Toen de Romeinen gedurende de eerste 
helft van de vijfde eeuw uit Engeland 
vertrokken, vanwege de dreigende val 
van het Romeinse Rijk, kwamen de 
Angelsaks en vanaf het continent op het 
eiland en veroverden stukje bij beetje 
het gedeelte dat wij vandaag kennen als 
Engeland. Hiermee werd de Angelsak-
sische periode ingeluid; een periode die 
zou duren tot ca. 1100 na Chr. In deze 
tijd werd in Engeland het Oudengels 
gesproken. Deze taal heeft een geza-
menlijke stamvader met het Fries: het 
Angelfries. Het Angelsaksische gebied 
kenmerkte zich door de opbouw van een 
rijke culturele en literaire traditie. Veel 
is hierin te danken aan de arbeid van 
koning Alfred de Grote (849–899), die 
aan het eind van de negende eeuw door 
zijn educatieve hervormingen een grote 
impuls gaf aan de volkstalige literaire 
traditie. Hierdoor werden niet alleen 
veel poëtische werken, die jarenlang 
mondeling waren overgeleverd, aan het 
perkament toevertrouwd, maar ontston-
den er ook steeds meer prozaïsche wer-
ken. Verreweg het grootste deel hiervan 
bestond uit preken in de volkstaal.1 Deze 
preken konden worden gebruikt voor 
persoonlijke overdenking, maar ook om 
hardop te worden voorgelezen tijdens 
het koorgebed ’s nachts, het nachtofficie, 
of zelfs, zoals is gesuggereerd, tijdens 
een mis waarbij zowel monniken als 
leken aanwezig waren.2 

Verreweg de meeste analyses van 
Oudengelse preken of homilieën betrof-
fen het vraagstuk van de eschatologie. 
Dit is niet verwonderlijk, aangezien dit 
een van de meest prominente thema’s 
is in de Oudengelse literatuur. Het on-
derliggende doel van eschatologische 
motieven is vanzelfsprekend om aan te 
sporen tot het zoeken van de zaligheid. 
De verwerving van het heil als thema an 
sich heeft tot nu toe echter nauwelijks 
aandacht gekregen. Toch is het een be-
langrijk aspect van de Angelsaksische 
literatuur. Lezers van de poëzie zowel 
als het proza werden voortdurend herin-
nerd aan de tijdelijkheid van het leven 
en aan het belang van het verwerven 
van het eeuwige leven. Onderzoek naar 
de thematiek van het heil doet recht 
aan een belangrijk onderdeel van de 
Angelsaksische literatuur en verrijkt het 
inzicht in deze vroegmiddeleeuwse cul-
tuur. Wat voor ideeën had men over het 
belang van de zaligheid? En waarom zou 
de gewone man zich moeten bezighou-
den met geestelijke zaken? Het Blickling 
Manuscript bevat een verzameling ano-
nieme preken – de Blickling Homilies – 
dat antwoord geeft op deze vragen. 

De Blickling Homilies zijn vernoemd 
naar Blickling Hall (Norfolk, Engeland), 
het royale landhuis waar de markiezen 
van Lothian tot 1930 het handschrift 
bewaarden in hun bibliotheek. Tegen-
woordig bevindt het manuscript zich in 
de bibliotheek van Princeton University 
(VS). Het manuscript bestaat uit drie 
delen: een liturgische kalender (vijf-
tiende eeuw), een aantal passages uit de 
evangeliën (zestiende eeuw), beide in 
het Latijn, en de Oudengelse homilieën 
(ca. tweede helft van de tiende eeuw). 
Het laatste gedeelte beslaat 118 van de 
139 folia. De schriftsoort die voor de 
preken is gebruikt is de Angelsaksische 
minuskel; de typerende letter voor Ou-
dengelse geschriften uit de negende en 
tiende eeuw. De homilieën (achttien in 

totaal) zijn overgeschreven door twee 
kopiisten, misschien in opdracht van een 
derde persoon. Zij maakten hiervoor 
een selectie uit werken van verschil-
lende anonieme auteurs.3 De Blickling 
Homilies worden algemeen aanvaard 
als een representatieve weergave van de 
heersende Angelsaksische theologie in 
de eerste helft van de tiende eeuw.4 Een 
studie naar de theologische kenmerken 
van deze preken is waardevol omdat zo 
een beter beeld ontstaat van het vroeg-
middeleeuwse christendom in Engeland. 
Centraal in de christelijke theologie is 
de vraag naar het heil. In dit artikel zal 
daarom een antwoord worden gegeven 
op de vraag hoe de Blickling Homilies 
de weg naar het heil beschrijven. Hierbij 
zal ten eerste aandacht worden geschon-
ken aan de redenen die aangevoerd 
worden voor het zoeken van het heil. 
Daarna volgt een uiteenzetting van de 
genoemde vereisten om deel te krijgen 
aan het heil. Alle vertalingen zijn van 
mijn hand. 

Vergankelijkheid
Wat opvalt is dat de preken in het Blick-
ling Manuscript veelmeer pastoraal dan 
dogmatisch van aard zijn. Aangezien ve-
len het jaar 1000 zagen als het begin van 
het laatste tijdperk, waarin de antichrist 
zou verschijnen, vertonen de Angelsak-
sische schrijvers uit de tiende eeuw een 
voortdurende preoccupatie met de eind-
tijd en het laatste oordeel. Zij gebruiken 
de eschatologie uitvoerig als het belang-
rijkste motief voor persoonlijke beke-
ring. Steeds weer wijzen zij erop dat dit 
leven slechts tijdelijk is. Alles op aarde 
spreekt van vergankelijkheid, verderf, en 
het naderende einde. 

Om de hoorders aan te sporen de ver-
gankelijkheid van het leven te overden-
ken, wordt in de vijfde homilie, bedoeld 
voor de vijfde zondag in de vastentijd, 
een thema gebruikt dat in de literatuur 
bekend staat als het ubi sunt-motief.5 
De manier waarop de homileet het dode 
lichaam van een mens beschrijft moet 
diepe indruk hebben gemaakt op de 
hoorders: 

“Se lichoma þonne on þone 
heardestan stenc & on þone fu-
lostan bið gecyrred, & his eagan Eerste pagina van Homily X beeld Princeton University, Scheide Library M71, p. 152

BLICKLING HOMILIES
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þonne beoþ betynde, & his muþ 
& his næsþyrlo beoþ belocene, 
& he þonne se deada byð uneaþe 
ælcon men on neaweste to hæb-
benne. Hwær bið la þonne se 
idla lust, & seo swetnes þæs 
hæmedþinges þe he ær hatheort-
lice lufode? Hwær beoþ þonne 
þa symbelnessa, & þa idelnessa, 
& þa ungemetlican hleahtras, 
& se leasa gylp, & ealle þa id-
lan word þe he ær unrihtlice 
ut forlet? Ealle þa gewitaþ swa 
swa wolen, & swa swa wæteres 
stream, & ofer þæt nahwær eft 
ne æteowaþ.”6

[Het lichaam wordt dan veran-
derd in de sterkste en vuilste 
stank, en zijn ogen zijn dan 
verzegeld, en zijn mond en neus-
gaten zijn gesloten, en dan kan 
de dode nauwelijks nabij iemand 
gehouden worden. Ach, waar is 
dan de ijdele lust, en de zoetheid 
van de overspelige lusten die 
hij zo van harte had liefgehad? 
Waar zijn dan de feesten en de 
ijdelheden en de buitensporige 
vreugdes en de valse hoogmoed 
en alle ijdele woorden die hij op 
zondige wijze had uitgesproken? 
Zij allen verdwijnen als een 
wolk en als een waterstroom, 
en zullen bovendien zich nooit 
meer laten zien.]

Dit soort passages, waarin de vergan-
kelijkheid van het aardse leven wordt 
geschetst, komen veelvuldig voor in de 
Blickling Homilies. Zij sporen de hoor-
ders of lezers aan hun heil niet te zoeken 
in het aardse en tijdelijke, maar juist in 

dat wat daarop volgt. 

Ziek door de zonde
Naast dat alles op aarde door verganke-
lijkheid wordt getekend, is de menselijke 
ziel bovendien ziek door de zonde en 
voortdurend geneigd om toe te geven 
aan kwade lusten. Als men dus in dit 
leven niet tijdig het medicijn voor de ziel 
zoekt te verkrijgen, waardoor men alleen 
genezen kan worden, zal het verkeerd 
aflopen na het leven, en heeft men niets 
anders te verwachten dan de eeuwige 
straf: 

“Us is þonne nedþearf þæt we 
secan þone læcedom ure sauwle; 
forþon þe Drihten is swiðe mild-
heort se us trymede & lærde: he 
cwæþ, ‘Nelle ic þæs synnfullon 
mannes deað, ac ic wille þæt 
he libbe & to Gode gecyrre.’ 
Forþon we sceolan mid ealle 
mod & mægene to Gode gecyr-
ran & don soðe bote ure yfeldæ-
da, þonne forgifeþ us Drihten 
ure synna forgifnesse & ece lif 
æfter þisse worolde.”7

[Het is daarom nodig dat wij 
het medicijn voor onze ziel 
zoeken; want de Heer is zeer 
barmhartig, die ons verzekerde 
en leerde: Hij zei, ‘Ik wil de 
dood van de zondige mens niet, 
maar ik wil dat hij leeft en zich 
tot God bekeert.’ Daarom moe-
ten wij met heel ons gemoed en 
heel onze kracht tot God keren 
en ware boete doen over onze 
zondige daden. Dan zal de Heer 
ons vergeving van onze zonden 
schenken, en het eeuwige leven 
na deze wereld.]

Het is dus nodig dat men genezing zoekt 
voor zijn door de zonde zieke ziel. Dit 
gebeurt door ware bekering en boete-
doening, als de weg waardoor God ver-
geving van zonden en het eeuwige leven 
schenkt. 

Het wordt in de preken duidelijk ge-
maakt dat niemand zijn bekering uit kan 
stellen, en dat niemand hoeft te menen 
dat hij na dit leven nog vergeving van 

zonden zou kunnen ontvangen. Dege-
nen die in dit leven God vergeten zullen 
straks voor eeuwig lijden:

“Ne þearf þæs nan man wenan 
þæt his lichama mote oþþe 
mæge þa synbyrþenna on eorþs-
crafe gebetan; ah he þær on 
moldan gemolsnaþ & þær wyrde 
bideþ, hwonne se ælmihtiga God 
wille þisse worlde ende gewy-
ricean, & þonne he is byrnswe-
ord getyhþ &þas world ealle 
þurhslyhþ, & þa lichoman þurh 
sceoteð, & þysne middangeard 
tocleofeð, & þa deadan upas-
tandaþ, biþ þonne se flæschoma 
asycred swa glæs ne mæg ðæs 
unrihtes beon awiht bedigled.”8

[Niemand hoeft zich in te beel-
den dat zijn lichaam de zon-
delast in het graf kan of mag 
verbeteren; maar daar zal hij 
verteren tot stof, en daar zal hij 
wachten totdat de almachtige 
God het einde van deze wereld 
zal bewerken, wanneer hij zijn 
vurig zwaard zal trekken en de 
wereld geheel doorslaan en de 
lichamen doorsteken en deze 
aarde doorklieven; en dan zul-
len de doden opstaan; dan zal 
het lichaam helder zijn als glas: 
niets van haar ongerechtigheid 
kan worden verborgen.]

Voor de zonden die een mens bedrijft, 
moet dus in dit leven al boete gedaan 
worden. Wie dat verzuimt, zal het be-
treuren bij zijn dood, aangezien er na 
dit leven niets meer te herstellen valt. 
Zij die als zondaars sterven, zullen in 
het laatste oordeel als zondaars worden 
gestraft.

Vereisten voor de zaligheid 
Als het gaat om de vereisten aan de 
kant van de mens om deel te krijgen aan 
de zaligheid, en zo veilig te zijn na dit 
leven, worden er in de preken verschil-
lende dingen genoemd. De nadruk valt 
echter steeds weer op gehoorzaamheid 
aan de wet van God, die voort moet 
komen uit geloof en liefde. Zo maakt de 
auteur van de homilie over de blinde bij 
Jericho voor zijn publiek de volgende 
toepassing: “gif we willaþ nu on Drihten 
gelyfan, & hine ongytan, þonne beo we 
sittende be þæm wege, swa se blinda 
dyde. Þæt is þonne þæt we sceolon þone 
geleafan & þæt ondgit mid godum dæ-
dum gefyllan”. [Als wij nu in de Heer 

zullen geloven, en hem kennen, dan 
zitten wij bij de weg, zoals de blinde 
deed. Dat wil zeggen dat wij in hem 
moeten geloven en die kennis met goede 
werken moeten opvolgen.]9 Geloof en 
goede werken horen dus onlosmakelijk 
bij elkaar. 

Dat in dit citaat geloven gelijk wordt 
getrokken met kennen (ongytan), wijst 
erop dat voor de homileet geloof het-
zelfde is als kennis. Ditzelfde wordt ook 
opgemerkt door Gregorius de Grote 
(ca. 540–604), in zijn homilie over het-
zelfde onderwerp, waarvan het grootste 
gedeelte in vrij vertaalde vorm is overge-
nomen door de Angelsaksische auteur.10 
Op de vraag om welke kennis het dan 
gaat, antwoordt een van de homileten 
met de weergave van zijn eigen versie 
van de apostolische geloofsbelijdenis.11 
Blijkbaar zag hij geloof als een kennen 
en overtuigd zijn van de kernwaarheden 
van het christelijk geloof, zoals ver-
woord in deze belijdenis. 

Dat geloof wordt omschreven als ken-
nis betekent echter niet dat het slechts 
werd gezien als een intellectuele zaak 
die voortkomt uit het verstand. Het 
gevoel is net zo goed van belang. Naast 
een verstandelijke kennis is er ook 
een hartelijke instemming vereist, die 
voortkomt uit een liefde voor God en 
de waarheid. Het is deze liefde die zich 
uit in het doen van goede werken, zowel 
tegenover God als tegenover de naaste. 
Steeds weer blijkt in de homilieën dat 

geloof, liefde en goede werken onlosma-
kelijk met elkaar zijn verbonden. Waar 
geen geloof is, daar kan geen liefde zijn, 
en waar geen liefde is, daar is het geloof 
niet oprecht en zijn de werken niet gel-
dend voor God. 

Behalve geloof, liefde en gehoorzaam-
heid wordt ook berouw of boetedoening 
middels het gebed genoemd. Zoals blijkt 
uit een eerder genoemd citaat, noemt de 
auteur van de achtste homilie de boete-
doening het medicijn voor de ziel, waar-
door men van de zonden verlost wordt 
en het eeuwige leven zal verkrijgen. De 
menselijke ziel, die van nature ziek is, 
kan alleen maar worden genezen door 
van de zonden te worden afgetrokken. 
De boetedoening, die noodzakelijkerwijs 
betering van het leven tot gevolg moet 
hebben, is hier dus een geschikt middel 
voor. Hiernaast wordt ook de meditatie 
genoemd als een geestelijk geneesmid-
del. Door de gedachten te richten op 
hemelse dingen kan de gelovige zijn ziel 
aftrekken van vleselijke verlangens en 
zich richten op het geestelijke goed. 

Conclusie
De weg naar het heil wordt in de Blick-
ling Homilies beschreven vanuit een 
duidelijk eschatologisch perspectief. De 
wereld komt tot haar einde. Daarom is 
het voor een ieder zaak haast te maken 
om zich veilig te stellen, opdat men het 
eeuwige leven in zal gaan als het tijde-
lijke is afgelopen. De zaligheid wordt 
alleen verworven door degenen die de 
waarheid van Gods woord geloven en 
liefhebben en deze liefde uiten in het 
doen van goede werken. Ten slotte wor-
den er twee geneesmiddelen aangereikt 
voor de ziel, die ziek is door de zonde: 
de boetedoening en de meditatie. Beide 
middelen zijn uitermate geschikt om de 
gelovige te richten op het geestelijke en 
af te leiden van de zondige dingen, en 
zo zijn ziel meer en meer van het zon-
dekwaad te verlossen. 

De weg tot het heil wordt in de Blick-
ling Homilies op confronterende wijze 
ingekaderd. Duidelijk ging men thema’s 
als vergankelijkheid, dood en oordeel 
niet zomaar uit de weg. Het waren za-
ken waar men zeer regelmatig mee werd 
geconfronteerd, en die men daarom 
ook niet kon negeren. De levende 
werkelijkheid van de dood maakte dat 
Angelsaksische predikers dit thema met 
geloofwaardigheid konden gebruiken om 
hun publiek aan te sporen het eeuwige 
leven te zoeken. Overigens, wat dit zoe-
ken betreft: nergens in de preken wordt 
de indruk gewekt dat dit als een op-

pervlakkige zaak werd gezien. Nadruk-
kelijk wordt er gewezen op de noodzaak 
om radicaal te breken met de zonde, 
aangezien Gods straf op de zonde een 
verschrikking zal zijn. Daarnaast bestaat 
volgens de preken het zoeken van de 
zaligheid in een standvastig doen van 
goede werken, gegrond in een biddend 
leven en een vurige liefde voor de waar-
heden van het woord van God. Het was 
dus niet denkbaar dat men een vrijblij-
vende houding kon hebben ten opzichte 
van de christelijke 

De Blickling Homilies, ten slotte, 
ademen een duidelijke levensernst en 
bevatten voor hedendaagse christenen 
goed herkenbare noties. Vooral onder 
protestanten is de theologische erfenis 
van de vroege middeleeuwen onbekend, 
waardoor negatieve stereotypes nooit 
ver weg zijn. Nuance is daarom nodig, 
en de Blickling Homilies kunnen hier-
voor een eerste aanzet geven. 

De Blickling Homilies zelf zien? 

Blader er doorheen via de website 

van Princeton University Digital Library: 

http://arks.princeton.edu/ark:/88435/

x346d4176. 

Noten

 1  Strikt genomen moet men binnen de middeleeu-
wse homiletische traditie onderscheid maken 
tussen sermones (pastoraal of catechetisch van 
aard) en homiliae (voornamelijk exegetisch). Dit 
verschil is in Angelsaksisch Engeland echter nau-
welijks zichtbaar en daarom hier niet relevant. 

 2  R.J. Kelly, The Blickling Homilies. Edition and Trans-
lation (London 2003) xx, M. Clayton, ‘Homiliaries 
and Preaching in Anglo-Saxon England’, in: P. 
Szamach en D.A. Oosterhouse (ed.), Old English 
Prose: Basic Readings (New York, 2000) 151–200.

 3  D.G. Scragg, ‘The Homilies of the Blickling Manu-
script’ in: M. Lapidge en H. Gneuss (ed.), Learn-
ing and Literature in Anglo-Saxon England (Cam-
bridge 1985) 315.

 4  C.A. Lees, Tradition and Belief: Religious Writings 
in Late Anglo-Saxon England (Minneapolis 1999) 
82.

 5  Latijn voor “waar zijn…”. Het motief is terug te 
voeren op Cicero, en werd door dichters veel 
toegepast om de vergankelijkheid van het 
aardse leven aan te duiden. 

 6  Blickling V, 59.12-21. De Oudengelse citaten zijn 
afkomstig uit R. Morris, The Blickling Homilies of 
the Tenth Century (London 1880). 

 7 Blickling VIII, 97.22-99.2

 8  Blickling X, 109.30-111.1

 9 Blickling II, 23.7-10

10  Homiliae in evangeliorum II, in: J.P. Migne, Patro-
logia Latina, (Cambridge 2000) 76, 1085. Online 
via  http://pld.chadwyck.co.uk.

11 Blickling X, 111.5-15.

Koning Alfred de Grote (849–899) gaf 
aan het eind van de negende eeuw 
door zijn educatieve hervormingen een 
grote impuls aan de volkstalige literaire 
traditie. beeld Philip Jelley, Wikimedia
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Het nationale 
verhaal van 
Oranje

Het koningshuis: wie heeft 
er geen mening over? 
Toen ik nog lid was van de 
gemeenteraad in Bode-
graven, werd op Koningin-
nedag bij de aubade het 
Wilhelmus gezongen. Een 
collega van D66 zong niet 
mee. “Wat heb ik met Duits 
bloed en de Spaanse ko-
ning te maken?”, zo vroeg 
hij me. Toen ik later op de 
vrijmarkt een steekproef uit-
voerde en enkele intelligen-
te Marokkanen vroeg of ze 
ook meegezongen had-
den, antwoordden ze: “Het 
heeft met jullie geschiede-
nis te maken, maar het is 
niet ónze geschiedenis.” De 
hamvraag is of er nog een 
historisch lijntje bestaat dat 
alle inwoners van Neder-
land verbindt. Bestaat er 
nog een samenbindend 
nationaal Oranjeverhaal?

drs. Ton van der Schans
beeld Wikimedia
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Nationale rel
Er is volop debat over de betekenis van 
geschiedenis de laatste jaren. Eerst is 
er eindeloos gesteggeld over de canon. 
De voorstanders van de canon van Ne-
derland wordt verweten een nationale 
identiteitsfabriek na te streven waaruit 
“zwarte bladzijden” geweerd en ge-
schuwd worden. In de wet staat inmid-
dels wel een weinigzeggende passage 
over het gebruik van de canon in het 
onderwijs. Daarna liep heel Nederland 
warm voor het Nationaal Historisch 
Museum. Inmiddels is het idee voor 
dit museum door onderlinge menings-
verschillen over de inhoud ervan, bijna 
geruisloos verdwenen. De laatste 4 
mei-herdenking was er geruzie over het 
voor te lezen gedicht in Amsterdam. Er 
ontstond bijna een nationale rel over de 
vraag of de burgemeester in de Achter-
hoekse plaats Vorden langs Duitse sol-
datengraven mocht lopen, een discussie 
die ook recentelijk weer losgebrand is.

Over belangstelling voor geschiede-
nis hoeven we dus niet te klagen. Zelfs 
op de televisie gaan serieus-populaire 
geschiedenisprogramma’s de strijd 
aan met soapseries. Het verleden van 
Nederland van de VPRO en de NPS is 
hiervan een bekend voorbeeld. Critici 
zeggen dat deze belangstelling niet 
belangeloos is. Ze komt in de gedachte-
gang van moderne kosmopolieten voort 
uit de angst voor verlies van identiteit, 
die is ontstaan door globalisering en 
migratie. Deze schaalvergroting voedt 
de hang naar het ‘betere’ verleden. 

Weet wie je bent
Waarover gaat het in bovengenoemde 
en soortgelijke discussies? Over het 
onvermogen het eens te worden over 
inhoud en betekenis van het nationale 
verleden. Over een zoektocht naar 
een gemeenschappelijke vaderlandse 
geschiedenis. Kortom, een nationaal 
verhaal dat Nederland juist bij ont-
wrichtende gebeurtenissen verder zal 
opstuwen en verstevigen. Ook het 
herdenken van (de) oorlog en de bete-
kenis van zijn erfenis is in de moderne 
tijd geprivatiseerd. De moraal van het 
herdenkingsverhaal is veelal dat het 
goede het kwade zal overwinnen. Dat 
we de ander écht moeten leren kennen. 
Dat we ons niet moeten neerleggen bij 
de grenzen van de nationale staat en de 
armoede elders in de wereld. In deze 
gedachtegang en praktijk kan herden-
ken dus over van alles gaan. De vraag 
of we nog staan voor de waarden die in 
de Tweede Wereldoorlog bedreigd wer-

den, met name de geestelijke vrijheid, 
lijkt in een opbergplaats voor oldtimers 
gezet te zijn.

In het licht van de aanhoudende 
discussie over de plaats van Nederland 
in de wereld is er echt behoefte om de 
Nederlandse identiteit pakkend, maar 
evenzeer historisch betrouwbaar neer 
te zetten. Dat is geen kleinigheid. Het 
nationaal bewustzijn in Nederland is 
namelijk niet sterk ontwikkeld. Natie-
besef, ooit de kern van het herdenken, 
is verdwenen. Nationaal bewustzijn 
en nationale trots zijn verleden tijd. In 
een land van snelle jongens en sociale 
media hoef je niet meer met ‘verbin-
dende verhalen’ aan te komen. Toch 
is identificatie met de Nederlandse 
natie wezenlijk om die natie bijeen te 
houden. Historisch besef veronderstelt 
een gemeenschappelijke taal. Anders 
wordt het moeilijk elkaar in de Neder-
landse samenleving te begrijpen. De 
mate waarin je je bewust bent van het 
verleden, bepaalt je persoonlijkheid. 
Met andere woorden: om te weten wie 
je bent, moet je weten wie je was. Bo-
vendien, de behoefte om in een grote, 
onoverzichtelijke wereld een eigen 
herkenbaar thuis te hebben, blijft.

Water en wapengekletter
De Nederlandse identiteit is bepaald 
door een voortdurende strijd tegen 
het water én door het wapengekletter 
tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Uit 
deze omstandigheden is een typische 
Nederlandse tolerante poldermentaliteit 
ontstaan. De begrippen volk, vaderland 
en natie hebben later, in de negentiende 
eeuw, de invulling en betekenis gekre-
gen die wij er nu veelal aan geven. In 
deze eeuw is een nationale Nederlandse 
identiteit ontstaan. Vanuit de geschie-
denis valt te verklaren dat deze natie-
staat een protestantse identiteit had. In 
de 17e en 18e eeuw was de Gereformeer-
de Kerk wel een verbindende schakel, 
maar het stedelijk en gewestelijk parti-
cularisme bepaalden de verhoudingen.

Het daadwerkelijk bevorderen van 
een meeslepend nationaal verhaal is 
een opgave op zich. De sector die bij 

uitstek een injectie aan het nationale 
verhaal kan geven, het onderwijs, laat 
het helaas nogal eens afweten. Hoewel 
de introductie van de Tien Tijdvak-
ken en de Canon van Nederland een 
terechte reactie zijn op het thematisch 
onderwijs met minder ordening, is 
meer eenduidigheid over goed geschie-
denisonderwijs noodzakelijk. Traditie 
en diepgang zijn nodig in plaats van 
kortstondige beleving. Chronologie 
dwingt veel te veel, is het vaak geuite 
verwijt. Onze geschiedenis met zijn 
helden en schurken staat voortdurend 
onder kritiek. Een gemeenschappelijke 
taal verdraagt zich niet meer met de 
gedachte ‘kies en vul het zelf maar in’. 
Maar geschiedenis is toch meer dan een 
grabbelton waaruit ieder zijn speelgoed 
naar believen opvist?

Onderwijs en samenleving
Laat ik twee antwoorden geven op de 
teloorgang van een meeslepend natio-
naal verhaal. Het ene zal uit het onder-
wijs moeten komen en het andere uit de 
samenleving zelf.

Waarom liggen jaartallen in het 

onderwijs vaak onder kritiek? “Je 
bent ze toch weer snel vergeten”, is de 
redenering die we telkens horen. Dat 
klopt. Daarom moeten jaartallen een 
betekenisvolle inhoud krijgen door ze 
te verankeren in kennis van de tijd en 
in de context van de eeuwen. Laat ge-
schiedenis niet opgaan in een collectie 
losse fragmenten die hun verankering 
in de tijd hebben verloren. Hierbij past 
een forse kanttekening. Overzichtsge-
schiedenis zonder meer draagt de kiem 
van oppervlakkigheid, en daardoor 
vergeetachtigheid, in zich. Volledigheid 
is onmogelijk. Dit leidt tot een aan-
scherping van waar het werkelijk om 
gaat. Gaat het alleen om kennis? Nee. 
Maar alleen mét kennis kunnen we in 
het onderwijs onze vaardigheden met 
de bronnen oefenen.

Het tweede antwoord op de vraag 
naar een gemeenschappelijk en gedeeld 
verleden dient uit de samenleving te 
komen. Als er één draad door de ge-
schiedenis van Nederland loopt, is dat 
die van het Huis van Oranje. Historicus 

Coos Huijsen heeft alle Nederlanders 
met zijn proefschrift Nederland en 
het verhaal van Oranje (2012) aan 
zich verplicht. Hierin bepleit hij een 
herwaardering van het ‘Verhaal van 
Oranje’ in brede zin. Door zijn voor-
stel om voortaan de geboortedag van 
Willem van Oranje (24 april 1533) te 
vieren, wordt aan die gedeelde geschie-
denis van vierenhalve eeuw Oranje 
én het Nederlandse volk meer recht 
gedaan. Het evenwichtige proefschrift 
van Huijsen gebruik ik als leidraad om 
de lijn van ‘Ons Oranje’ in de nationale 
geschiedenis te duiden.

God, Nederland en Oranje
Is natiebesef aardig, nodig of onmisbaar 
in onze tijd? De behoefte aan eigen-
heid, ergens bij horen, ook wel de sense 
of belonging genoemd, behoort tot de 
menselijke natuur. Hoe moeilijk defini-
eerbaar het begrip identiteit ook is, het 
valt niet te ontkennen dat volken een 
eigen gemeenschappelijk verhaal heb-
ben. Huijsen maakt overtuigend duide-
lijk dat de relatie tussen Nederland en 
het Huis van Oranje grotendeels bepa-

lend is voor de Nederlandse identiteit.
Naties hebben hun mythen en verha-

len die zin en samenhang bieden aan 
individu en gemeenschap. Een mythe 
is niet primair afhankelijk van zijn 
feitelijke, historische betrouwbaarheid, 
maar door een mythe kan een natie 
zich laten inspireren. Het bekendste 
voorbeeld van zo’n mythe is het in de 
late 18e en 19e eeuw ontstane concept 
van “God, Nederland en Oranje”. Dit 
christelijk nationaal denken heeft tot 
ver in de 20e eeuw doorgeklonken. Het 
begrip mythe mag ons hier niet op het 
verkeerde been zetten. Het is niet nega-
tief bedoeld, maar positief. Kort gezegd 
wil de trits God, Nederland en Oranje 
zeggen dat Nederland ontstaan is in een 
strijd om christelijke vrijheid, waarbij 
Oranje een fundamentele rol speelde. 
Dat deze interpretatie een partijgebon-
den standpunt is, doet aan de legitimi-
teit ervan niets af. Groen van Prinsterer 
gebruikt in zijn Bijdrage tot herziening 
der grondwet in Nederlandschen zin 
van 1840 andere woorden (hij noemt 

De beroemde woorden in het 
Plakkaat: “De vorst is van God 
gesteld tot een hoofd over zijn 
onderzaten, als een herder tot 
bewaarnis van zijn schapen”, 
is niet zozeer een rechtvaardi-
ging van de volkssoevereiniteit, 
maar van de Opstand zelf. 
beeld Transparant

Geschiedenis is toch meer dan een 
grabbelton waaruit ieder zijn  
speelgoed naar believen opvist?

Kort gezegd wil de trits God, Neder-
land en Oranje zeggen dat Neder-
land ontstaan is in een strijd om  
christelijke vrijheid, waarbij Oranje 
een fundamentele rol speelde.
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de Oranjes “het door Gods genade aan 
het vaderland geschonken huis”), maar 
hij wil er hetzelfde mee zeggen.  

Andere visies op Oranje
Er zijn ook andere verhalen verteld. 
Voor Huijsen is de interpretatie van 
Willem van Oranje door de liberale 
historici G.W. Kernkamp en W. Ber-
kelbach van der Sprenkel leidend. Zij 
schetsen Oranje bewust als opstandige 
“Geuzenprins” en als leider van de Op-
stand die al in de 16e eeuw in Europa 
een eerste, vroege aanzet gaf tot mon-
dig burgerschap en die de grondslag 
legde voor een vrije, democratische 
Republiek. Neutraal kan deze gedachte-
gang niet genoemd worden. Huijsen wil 
met deze keus een historische legitima-
tie geven van de leer van de volkssoeve-
reiniteit, in plaats van de confessionele 
leer van het koningschap “bij de gratie 
Gods”. Het Plakkaat van Verlatinghe, 
opgesteld door de Staten-Generaal in 
1581, is hierbij zijn ‘grondwet’. Toen 
werd, naar de mening van Huijsen, de 
essentie van het moderne denken ver-
woord: de vorst is de dienaar van zijn 
onderdanen en niet het omgekeerde. 
Het volk en zijn vorst hebben een over-
eenkomst met elkaar gesloten. Als de 
koning niet aan zijn verplichtingen vol-
doet, heeft het volk het recht hem van 
de troon te stoten, aldus Huijsen.

De beroemde woorden in het Plak-
kaat: “De vorst is van God gesteld tot 
een hoofd over zijn onderzaten, als een 
herder tot bewaarnis van zijn schapen”, 
is niet zozeer een rechtvaardiging van 
de volkssoevereiniteit, maar van de 
Opstand zelf. Bovendien is het nor-
maal, dat mensen in de 16e eeuw een 
heel nauwe betrekking zien tussen hun 
geloof, hun koning en hun vaderland. 
Voor een 16e- en 17e-eeuwer kunnen 

godsdienst en staat niet gescheiden 
worden. Huijsen kent in zijn dissertatie 
weliswaar aan Groen van Prinsterer een 
ereplaats toe als de grondlegger van 
het christelijk-nationaal denken, maar 
waardeert Groen te weinig als histori-
cus. Groen heeft de brieven van Willem 
van Oranje uitgegeven in de serie Ar-
chieven of correspondentie van het huis 
Oranje-Nassau en was van die brieven 
diep onder de indruk. Groen heeft er 
een aparte publicatie over geschreven 
in 1842, getiteld Willem I, gelijk hij 
uit zijn briefwisseling nader gekend 
wordt. De conclusie die Groen in die 
redevoering trekt, is dat de prins een 
zaak verdedigde die hij beschouwde als 
de zaak Gods. In dat vertrouwen heeft 
hij gestreden en zo is hij de grondleg-
ger geworden van de Nederlandse staat. 
De geboorte van die staat is geïnitieerd 
door Oranjes geloofsvertrouwen. 

De christelijk-nationale interpretatie 
van de geschiedenis heeft echter niet 
het alleenrecht. Republikanisme en 
Oranjeliefde zijn beiden ontstaan in de 
vrijheidsstrijd. Het staatsgezinde, Loe-
vesteinse standpunt over de Opstand 
doet zich evenzeer gelden. P.C. Hooft 

en Hugo de Groot zijn de bekend-
ste 16e-eeuwers die de strijd voor de 
vrijheid in de Tachtigjarige Oorlog 
terugvoeren op de Bataven, waaruit de 
zogenoemde “Bataafse mythe” groeide. 
Ook in de 18e eeuw kent deze traditie 
spraakmakende vertegenwoordigers als 
Jan Wagenaar en Adriaan Kluit. Johan 
Huizinga’s ideaal van het natiebesef 
was, dat de “oude Prinsenwijs” (met het 
Droit Divin) en de “oude Statenwijs” 
(met de volksrechten) gepaard zouden 
worden tot een zuivere tweestemmig-
heid.

Naar meer cohesie
In het zoeken naar sociale cohesie in 
onze samenleving is het verhaal van 
Oranje samenbindend. Om nieuwko-
mers geslaagd tegemoet te treden is 
een helder natiebesef onmisbaar. Hoe 
kunnen we dit ideaal verwezenlijken? 
Onderwijs en politiek dienen een pro-

gramma te maken dat mensen verbindt 
via hun verleden. Net zoals de strijd 
tegen het water ons met trots mag ver-
vullen, mogen we ook trots zijn op de 
verzuiling (1880-1960), toen levensbe-
schouwelijke tegenpolen vrij vreedzaam 
samenleefden. Vanuit de eigen overtui-
ging werd er weliswaar een heftige pen-
nenstrijd gevoerd, maar Nederlanders 
hadden al in de 16e en 17e eeuw geleerd 
met religieuze verscheidenheid om te 
gaan.

Daarbij dient ‘Burgerschap’ een 
schoolvak te worden, dat vanuit een 
gedeeld verleden een verbindend his-
torisch verhaal presenteert. Identiteit 
en natiebesef dienen niet gerelativeerd, 
maar onderstreept te worden. Ik maak 
me niet zozeer zorgen om het feit dat 
er in Amsterdam 175 nationaliteiten 
leven, als wel dat er vanuit ons verleden 
geen ijkpunt meer aanwezig lijkt om 
deze nationaliteiten tegemoet te treden. 
Het is prima dat de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid in de 
Maxima-discussie over “de Nederlan-
der” stelde dat er meervoudige identifi-
catiemogelijkheden met Nederland zijn. 
Maar dit geldt alleen als deze gemeen-

schappen ongelijksoortig zijn. Ik kan 
Nederlander en lid van een kerk zijn, 
maar geen lid van twee kerken.

Het ‘bij elkaar houden van de natie’ 
dient voorts vanuit een overtuiging 
te gebeuren. Om mensen samen te 
brengen dient er eerst een ‘bezielend 
verband’ te zijn, aldus James Kennedy. 
Onderwijs, andere instituties en de 
politiek moeten antwoord geven op de 
vraag op welke basis de samenleving 
moreel en geestelijke geordend moet 
worden. In de huidige samenleving zijn 
de kernbegrippen van de verlichting 
dominant: gelijkheid, tolerantie en vrij-
heid. Dit is het uitgangspunt van de we-
reldburger voor een liberale visie op de 
staat, het individu en de samenleving. 
Het populisme is in sommige opzichten 
een contraverlichting. Het gaat hierin 
niet zozeer om abstracte begrippen als 
vrijheid en gelijkheid, maar vooral om 
eigenheid. Het gaat hierbij om ónze 

bedreigde vrijheid versus verdergaande 
Europese eenwording, het gaat hierbij 
om ónze cultuur versus de islam. De 
kleinburger staat tegenover de we-
reldburger. Maar het populisme is niet 
geheel anti verlichting. Want populisten 
zwalken tussen moderniteit (onbe-
perkte vrijheid van meningsuiting) en 
antimoderniteit (westerse superioriteit). 
Bij alle afschuw die het populisme bij 
mij oproept, besef ik dat hierin ook 
cultuurkritiek geuit wordt die ik deel. 
De globalisering van de wereld is niet 
gelijk opgegaan met de globalisering 
van onze geest. De verlichtingsideologie 
negeert en ontkent de werkelijkheid van 
de menselijke natuur. Haar mensbeeld 
deugt niet. 

Voorrecht en verplichting
Bij het levend houden van het verhaal 
van Oranje moeten we onze eigen over-
tuigingen inbrengen. Ik heb Groens 
Handboek der Geschiedenis van het 
Vaderland nog maar eens opengesla-
gen. Groen schrijft dat het verleden 
een boodschap voor ons heeft. Onze 
geschiedenis “is de bevestiging der be-
lofte: zoekt eerst het koninkrijk Gods 
en zijne geregtigheid, en alle dingen 
zullen u toegeworpen worden. Welge-
lukzalig het volk, welks God de Heer 
is. Maar dat is geen reden voor trots of 
zelfverheffing. ‘Want ook aan de volken 
wordt gezegd’ – wat Paulus vraagt aan 
de Corinthiërs – ‘wie onderscheidt u? 
En wat hebt gij, dat gij niet hebt ont-
vangen?’”

Het gaat Groen om een voorrecht en 
een verplichting. Want wie God heeft 
leren kennen, wil deze kennis niet voor 
zichzelf houden, maar met zijn omge-
ving delen. Wanneer we het contact met 
onze omgeving, noem het de natie, zijn 
kwijtgeraakt en zien dat anderen deze 
lege ruimte dreigen in te nemen (secu-
lieren en islam), dienen we te beseffen 
dat we alleen iets kunnen behouden 
wanneer we ervan houden. Laten wij de 
geestelijk lege ruimte die postchriste-
lijk Nederland heet vullen met bidden, 
verwachten en het goede doen.

Dit artikel verscheen in 2012, in een lan-

gere versie, in twee delen in de periodiek 

Protestants Nederland.

COLUMN

Kerk, Oranje,  
Vaderland

Bart Jan Spruyt

“Snijdt mijn hart open en gij zult er Holland in vinden”, zei 
H. F. Kohlbrugge eens in een preek. Vanwaar die liefde? 
Vanwege “het drievoudig snoer Kerk, Oranje, Vaderland”. De 
parallellen tussen de geschiedenis van Israël en het protes-
tantse Nederland waren zo duidelijk dat het geen wonder 
was dat “‘het oud-Nederlandse volk” zijn eigen geschiedenis 
in het Oude Testament terugvond. Wat was de belangrijkste 
parallel? “Dáár hemeltergende zonden en zware straffen; 
geloof en bekering, en wonderen op wonderen van onmid-
dellijke uitkomst.” De beloften van God voor dat drievoudig 
snoer zijn in de Nederlandse geschiedenis vervuld, en of ze 
nog verder vervuld zullen worden, “hangt van Gods goed-
heid af”.

Het concept van “Neerlands Israël” heeft de gereformeerde 
historiografie lange tijd een duidelijke structuur gegeven. 
“Niet bij gelijkstelling, maar bij vergelijking”, schreef Groen 
van Prinsterer in zijn Handboek. Maar de parallellen waren 
voor hem duidelijk genoeg om heel concreet te laten zien 
dat op ongeloof armoede en verwoesting volgde, zoals 
zegen en welvaart de vruchten van het geloof waren. Gods 
hand in de geschiedenis was geen mysterie.

Groens Handboek heeft generaties van christelijke onder-
wijzers de basis van hun lessen in de geschiedenis van het 
vaderland geboden. Gods voorzienigheid had een duideli-
jke band gelegd tussen Nederland en Oranje, en over die 
wonderen moest de kinderen naar psalm 78 worden verteld.

Het concept is wat sleets geraakt. Het concrete heeft plaats 
gemaakt voor het evasieve. Misschien komt dat ook omdat 
het drievoudig snoer in de Tweede Wereldoorlog in diskredi-
et is gebracht, toen de verbondsgedachte tot onderwerp-
ing en lijdzaamheid leidde, tot de bereidheid in Duitsland 
te gaan werken en Joodse kinderen op te geven aan toe. 
Als een verhaal van schone mythe in een ideologische 
verblinding kan ontaarden die de blik op de werkelijkheid 
alleen maar belemmert, is het met haar bruikbaarheid 
gedaan.

Inmiddels blijft het Oranjehuis protestants, maar krijgen we 
een rooms-katholieke koningin. Weinigen van het “oud-Ned-
erlandse volk” die daar nog van wakker liggen. Is dat door 
een gebrek aan historisch besef bij dat volk, of omdat het, 
tot in de hoogste SGP-kringen aan toe, een nieuw front ziet 
opdoemen waarbij rooms en protestant bondgenoten zijn? 
Dan is een oud verhaal, eens opgediept uit de correspon-
dentie van de Vader des Vaderlands, alleen nog een bron 
van nostalgie, de zuiverste van alle vormen van verdriet.

Bart Jan Spruyt is historicus, publicist, en leraar aan het  
Wartburg College, locatie Guido de Brès te Rotterdam.
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Paul Abels liet zijn droom 
werkelijkheid worden en 
verhuisde met zijn vrouw 
naar de Goudse binnen-
stad. Gezeten op een hoge 
kerkbank – “morgen gaat 
er een stukje af” – spreken 
we over libertijns én ortho-
dox Gouda, het Calvijnjaar, 
de humor van kerkgeschie-
denis en de tragiek van 
Ignatius Walvis (1653-1714); 
net als Abels een Gouds 
historicus van katholieken 
huize. Walvis' geschied-
schrijving over ‘katolijke 
kerk-zaaken’ kwam dit jaar 
uit onder Abels’ redactie.   

Christiaan Veldman 

“Het is hier prachtig wonen. Toen de 
kinderen het huis uit waren, dachten we: 
laten we eens gek doen. Wat is er mooier 
voor een historicus dan te wonen met 
uitzicht op de gracht aan de voorkant 
en op zestiende-eeuwse huizen aan de 
achterkant? Er gaat zo’n rust vanuit, 
onvoorstelbaar.”

Ook binnen zit de sfeer er goed in. 
“Ja, ik houd ervan om me omgeven met 
oude rotzooi, zoals m’n kinderen zeggen, 
maar vooral ook met m’n boeken.”

U maakt zich sterk voor Gouda als 
boekenstad. 
“Gouda heeft een heel bijzondere relatie 
met de boekdrukkunst. Tegen het einde 
van de vijftiende eeuw drukte Gerard 
Leeu hier zeven jaar lang op grote schaal 
populair Nederlandstalig devoot werk. 
De collatiebroeders drukten hier vele 
incunabelen. Begin zeventiende eeuw 
kwam er een nieuwe bloeiperiode voor 
de Goudse boekdrukkunst. Omdat het 
stadsbestuur zo libertijns was, werd Gou-
da een vrijplaats voor iedereen die elders 
vervolgd werd om wat ze dachten of zei-
den. Dat trok boekdrukkers aan. Amster-
dam wordt tegenwoordig als vrijplaats 
van de zeventiende eeuw gezien. Aanvan-
kelijk was dat niet zo. Amsterdam is laat 
tot de Reformatie overgegaan, 1578, en 
is daarna in redelijk orthodox vaarwater 
gekomen. Er worden vaker beelden op de 
geschiedenis geplakt die niet correct zijn. 
Gouda heeft nu het beeld van een vrij be-
houdende, misschien wel orthodoxe stad. 
Neem de verschillende Gereformeerde 
Gemeenten hier, waarvan de leden ’s zon-
dags zwart-gehoed door de straten gaan. 

Terwijl het hier ooit was wat de contrare-
monstranten noemden ‘een rattennest en 
drekwagen van alle ketterijen’. Tot 1618 
kon men in Gouda alles drukken wat 
men wilde.”

Bent u gefascineerd door religie?
“Ja. Ik ben kerkgeschiedenis gaan stude-
ren vanuit de fascinatie voor wat mensen 
ten diepste beweegt. Vooral de vraag 
waarom mensen voor bepaalde stromin-
gen kiezen, of waarom men van religie 
verandert, fascineert mij. Als antwoord 
vind ik de rational choice theory toepas-
selijk, omdat ik zie dat mensen ook bij 
heel principiële zaken als het erop aan-
komt een economische afweging maken 
tussen kosten en baten. Wat levert het 
op?” 

U ziet economische afwegingen als 
de motor van het spirituele?
“Het spirituele ligt er dicht onder. Maar 
ook dat wordt voor een deel gevormd 
door een kosten-batenanalyse. Heilsze-
kerheid is een baat waar je veel kosten 
voor wilt maken, waar je heel veel voor 
wilt opgeven. Als de kosten te hoog wor-
den, pakt het soms anders uit. In Gouda 
gingen tot 1618 zo’n 6000 remonstran-
ten ter kerke. Dan komt prins Maurits, 
die hier de hele boel omgooit; een soort 

Ignatius Walvis 
had gelijk
In gesprek met kerkhistoricus Paul Abels
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staatsgreep pleegt en het stadbestuur 
verdrijft. Binnen tien jaar zijn er nog 
maar honderd remonstrantse gelovigen. 
Want ja, dat betekent vervolging, niet 
vrij ter kerke kunnen gaan, kanselboetes, 
enzovoorts. Men gaat terug naar de Sint-
Janskerk omdat dat comfortabeler is dan 
een tweederangs burgerschap.”

De katholieke geloofsgemeen-
schap blijft wel stabiel. 
“In deze periode heeft Dordrecht nog 
maar tien procent katholieken, Gouda 
meer dan dertig. Dat heeft te maken 
met het beleid van het stadsbestuur en 
justitie. De beperkingen die aan katholie-
ken werden opgelegd zijn hier heel mild 
geweest. Katholieken konden hier al snel 
in alle vrijheid zielzorg genieten en dat 
heeft erg bijgedragen aan het redelijk 
groot blijven van de katholieke populatie 
in Gouda.”

Voelt u zich als katholiek historicus 
verwant met Ignatius Walvis?  
“Als rooms-katholiek natuurlijk niet, 
want hij heeft gebroken met Rome en is 
oudkatholiek geworden. Ook weer zo’n 
boeiende episode, vergelijkbaar met die 

van de remonstranten en contraremon-
stranten. In de strijd tussen de rooms-
katholieken en de oud-bisschoppelijke 
cleresie ging het niet alleen om geestelij-
ke redenen.  Het betrof een hiërarchisch 
conflict, over inkomsten en pastorale 
zorg; streng of rekkelijk. Voor iemand 
als Walvis was dat erg tragisch. Hij heeft 
met hart en ziel voor de kerk geleefd. 
Die man leed eraan en hij voelde zich 
belazerd door de missiepaters. Een ander 
conflict dat er doorheen speelde was dat 
van  Zuid-Nederlanders tegen Noord-
Nederlanders. Dat was ook het geval 
tijdens de Reformatie. Zuid-Nederlan-

ders kwamen hier een strenge vorm van 
calvinisme brengen. Ten tijde van Walvis 
kwamen de Zuid-Nederlandse paters de 
gelovigen afnemen van de Noord-Neder-
landse pastoors.”

Vanuit Zuid-Nederland komen de 
scherpslijpers?
“Nou, het is onjuist om de paters scherp-
slijpers te noemen, want in de theologi-
sche praxis waren ze juist heel rekkelijk. 
Zij waren degenen die volksdevotie en 
wonderdoende heiligenbeelden promoot-
ten.  Walvis moest daar niets van heb-
ben, hij was een rigorist die vond dat je 
strenge eisen aan gelovigen moest stellen 
en niet iedereen zomaar absolutie mocht 
verlenen. De paters wilden zo veel moge-
lijk zieltjes. Dat konden ze als succes aan 
hun orde melden en het vertaalde zich 
in inkomsten. Alles wat ze hier verdien-
den ging linea recta naar de Zuidelijke 
Nederlanden. Ook dat was een steen des 
aanstoot voor Walvis.

Walvis heeft het bij het rechte eind 
gehad. Want wat zie je hier in de Goudse 
binnenstad? De enige katholieke kerk die 
nog functioneert is de Oudkatholieke; 
van Walvis. De Gouwekerk, van de 
franciscanen, is in 1979 voor één gulden 
aan de Johan Maasbach Wereldzending 
verkocht, nadat de paters zich eruit had-
den teruggetrokken en het geld hadden 
meegenomen. 

Voor Twente, waar ik vandaan kom, 
geldt hetzelfde. Mijn opa zei al: “Als je 
herrie wilt hebben, moet je karmelieten 
binnenhalen.” Ook daar had men niks 
op met paters. Het geld is altijd doorge-
sluisd naar de ordes. De karmelieten in 
Almelo hebben de parochiekerk in de 

steek gelaten waar ik nog misdienaar ben 
geweest. Die kerk staat nu te vervallen, 
maar driehonderd meter verderop heb-
ben ze een nieuwe kerk gebouwd, met 
een klooster erbij”.

In de bundel Duizend jaar Gouda be-
schrijft Abels de vroegmoderne Goudse 
geschiedenis onder de titel ‘van ketter-
nest tot bolwerk van rechtzinnigheid’. 

Is kerkgeschiedenis humoristisch? 
“Ik ben voldoende episodes tegengeko-
men die mij een glimlach om de mond 
bezorgden. Na de ingreep van prins 
Maurits waren de verhoudingen in 

Gouda voor vijftig jaar totaal verziekt, 
zowel binnen het stadsbestuur als  de 
kerkenraad. Zo raakte een ongewenste 
dominee slaags met vrouwen die hem 
van de kansel wilden weren. Ze trokken 
hem de toga van het lijf en met de toga 
verfrommeld onder zijn armen moest hij 
het veld ruimen. In de kerkenraadsacta 
werd dat echt zo opgeschreven.  Ik zie 
dat dan helemaal voor me: krijsende 
vrouwen in de Sint-Jan, en dan die arme 
dominee met de toga onder z’n arm. Dat 
zijn prachtige verhalen.

Een verwijt dat ik wel eens gekregen 
heb, is dat kerkgeschiedenis bij mij 
een aaneensluiting van conflicten lijkt. 
Conflicten leveren stof op in de bronnen. 
Als er vijftig jaar een levendige kerkgang 
is zonder conflicten, dan zie je dat in de 
bronnen niet terug. Toch heb ik altijd 
geprobeerd respect en begrip te hebben 
voor wat mensen destijds bewoog. Ik 
oordeel niet, ik vertel en ik analyseer.” 

Van Deursen schreef destijds aan de 
redactie van de Geschiedenis van Hol-
land: “Met de bijdrage van Abels zit ik 
wat verlegen. Ze maakt op mij geen pret-
tige indruk, maar misschien is dat enkel 
omdat zijn vooroordelen verschillen van 
de mijne.”

Wat zijn uw vooroordelen? 
“Een typisch Van Deursiaanse uitspraak. 
Ik denk dat hij het als een vooroordeel 
beschouwde wat ik net uiteenzette, dat 
een mens voor een belangrijk deel een 
economische afweging maakt tussen 
kosten en baten met betrekking tot 
religiekeuze. Voor hem is dat ondenk-
baar, terwijl hij toch zelf in zijn leven vijf 
verschillende kerken heeft versleten.” 

Ironisch? 
“Ik heb er vragen bij. Het zal allemaal 
vanuit diepe drijfveren zijn geweest, 
maar ik vraag me wel af welke diepe 
drijfveren iemand bewegen om al die 
kerken af te wandelen. ‘Als historicus 
mensen recht doen’, wat van Deursen 
betoogde, daar ben ik het voor honderd 
procent mee eens. Maar ik wil wel me-
chanismes blootleggen. Ik heb voor mijn 
proefschrift kerkelijke tuchtzaken geteld 
en gecategoriseerd; van Deursen vond 
dat vreselijk.  Ik heb daar hele tabellen 
van. Dat was voor hem een gruwel.”

In 2009, het Calvijnjaar, schreef Abels 
over de ‘slachtoffers van Calvijn’. Prof. 
W.J. op ’t Hof reageerde verontwaardigd 
in het Reformatorisch Dagblad en be-
schuldigde hem van gebrek aan weten-
schappelijk relativeringsvermogen.

Wat dacht u ? 
“Daar moest ik wel heel hard om lachen. 
Rond het Calvijnjaar kreeg ik de indruk: 
jongens, jullie zijn een heilige van hem 
aan het maken. Als er iets taboe is in 
het calvinisme zijn het heiligen. Om dat 
te counteren, om te prikkelen, heb ik 
toen gewezen op al die slachtoffers die 
in naam van Calvijn gemaakt zijn. Als er 
dan iemand uit de hoek van de gekrook-
te-rieters daar zo gepikeerd op reageert 
… Ja ach, ik houd ook van polemiek. 
Dat is het zout in de pap. Ze mogen best 
met mij van mening verschillen, dat vind 
ik juist leuk. ‘Geschiedenis is een debat 
zonder einde’, zei Pieter Geyl. En zo is 
het.

In reactie op Op ’t Hof schreef Abels: 
“Een kwart eeuw bestudering van de 

vroege Reformatie in de Nederlanden 
heeft mij een beeld opgeleverd van de 
calvinistische Reformatie als een jonge 
krop sla: nieuw, verkwikkend en attrac-
tief.”

Waarom? 
“Toen ik mij in de vroege Reformatie ver-
diepte, raakte ik onder de indruk van het 
elan waarmee de vroege aanhangers van 
de Reformatie de kerk probeerden terug 
te brengen tot de oorsprong. Van Arent 
Cornelisz. uit Delft zijn zo’n 1000 brie-
ven bewaard gebleven. Daar heb ik er 
veel van gebruikt voor mijn proefschrift. 
In die brieven zit zo veel bezieling en 

vernieuwingsdrift, maar tegelijk ook 
realiteitszin. Neem de zondagsheiliging. 
Men had er in die vroege tijd nog een 
heel praktische motivatie voor. Mensen 
moesten in staat gesteld worden om het 
Woord Gods te horen. Het was anders 
dan de latere sabbatsheiliging, die van na 
Dordt, waarvan je nu in Gouda nog de 
uitwassen ziet; dat alles potdicht zit. De 
zondagsheiliging was niet ter beknotting 
van mensen, het was juist om mensen de 
kans te geven om naar de kerk te gaan. 
Het was pragmatisch. Men was bezig 
met de vraag: hoe gaan we in de huidige 
context, en ook meenemend aan goeds 
wat er al bestond in de katholieke tijd, 
verder? Het aanpassende vermogen van 
de vroege Reformatie is mooi. Het was 
niet alleen breuk, het was ook continuï-
teit. Dat spreekt me aan.”

In 1985 had het Goudse stadsbestuur 
serieuze plannen om een deel van het 
waardevolle boekenbezit uit de Goudse 
Librije te verkopen. Abels zocht de me-
dia, en een landelijke rel was geboren.  

Hoe kon het zover komen? 
“De Goudse Librije is het oude boeken-
bezit van de stad, met de middeleeuwse 
kerkbibliotheek als basis. De boeken 
stonden een beetje onzichtbaar in het 
archief. Toen het gemeentebestuur in de 
jaren tachtig enorme financiële tekorten 
had, dacht het in zijn wijsheid: als we nu 
alle boeken uit de Librije halen die niet 
direct met Gouda te maken hebben – en 
dat waren er veel – en die dan veilen, dan 
levert dat geld op om de tekorten weg 
te werken. Ik zat als jong broekie in de 
adviescommissie voor het stadsarchief. 

De archivaris had een blaadje voor zich 
met de titels die er wel uit konden. Ik 
was verbijsterd en ik zei: ‘Man, hoe kun 
jij, vanuit je beroepseer, dít doen?” Maar 
nee: “Ik ben ambtenaar, voer uit wat mij 
is opgedragen.’ Ik heb toen onmiddel-
lijk publicitaire heibel geschopt via de 
Goudsche Courant. Binnen een week 
sprak toenmalig minister Elco Brink-
man zich uit tegen het ‘verramsjen’ van 
cultuurgoederen.  Ik weet niet of dat nog 
een wet is geworden, maar in ieder geval 
heeft Gouda het plan schielijk ingetrok-
ken.” 

Burgemeester Broekens heeft met mij 
gedebatteerd op de radio. Hij was geïr-

riteerd dat het naar buiten was gekomen. 
Ik ben daarvoor ook op mijn vestje 
gespuugd door de bestuursvoorzitter 
van de adviescommissie. Ik heb spijt 
betuigd.”

Spijt betuigd?
“Nou ja, ik heb gezegd dat ik het nooit 
meer zou doen. Zoiets moet je ook niet 
te vaak doen. Maar als het hogere doel 
de middelen heiligt ... Ik ben nog steeds 
blij dat het hele boekenbezit er is. Ik ben 
ervan overtuigd dat de hele collectie met 
Gouda van doen heeft, omdat het een 
weerspiegeling is van de smaak van de 
elite door de eeuwen heen. Daar ga je 
geen stenen uit trekken, dat laat je als 
totaal overeind. Ik hoop alleen dat ze  
het nog eens op een mooie manier 
tentoonstellen, zoals in Enkhuizen en 
Zutphen.” 

U verzamelt zelf ook boeken. 
“Ik zal er een bij pakken. Dan krijg je een 
gevoel waar mijn sensatie zit.” 
Abels legt Proces vant ketterdoden ende 
dwang der consciëntien (1590) van 
Coornhert op tafel. 

“Coornhert ging hiermee in tegen Justus 
Lipsius, die de Spaanse inquisitie had 
verdedigd en vond dat de overheid ket-
ters mocht doden als dat in het belang 
van de rust was. Voor Coornhert was dat 
geen begaanbare weg. Er zijn destijds 
tien exemplaren naar prins Maurits ge-
stuurd, als onderstreping van de mening 
van het Goudse stadsbestuur.”

Ten slotte: Erasmus, Rotterdammer 
of Gouwenaar?
“Een Gouwenaar, daar ben ik van over-
tuigd. Ik ben zo veel onwaarheden in 
de legende van Erasmus tegengekomen. 
Erasmus heeft zijn eigen verhaal geschre-
ven, tot en met zijn naam ‘Desiderius’ 
toe: ‘de gewenste’. Hij heeft dat op vol-
wassen leeftijd toegevoegd. Zó bezeten 
was hij over zijn onechte geboorte: zoon 
van een priester en een bevallige Goudse 
dame. Het verhaal is dat zijn hoogzwan-
gere moeder naar Rotterdam is gegaan, 
waar hij is geboren en de eerste vier jaar 
van zijn leven  heeft doorgebracht. In 
mijn beleving is hij hier geboren, en daar-
na een tijdje door z’n ouders buiten beeld 
gebracht in Rotterdam. Later is hij gaan 
sjoemelen met zijn geboortejaar, met zijn 
naam … Hij had er last van; hij mocht 
niet promoveren omdat hij een onecht 
kind was. De paus moest eerst dispensa-
tie verlenen. Zijn ‘smuik-geboorte’, zoals 
Walvis dat zo mooi zegt, was voor hem 
een obsessie.”

Gouda was “een rattennest en  
drekwagen van ketterijen”

“Ik houd van polemiek. Dat is het  
zout in de pap”

PERSONALIA
Paul H.A.M. 
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1956) studeerde 
geschiedenis 
in Nijmegen en 
promoveerde cum 

laude op de maatschappelijke 
veranderingen in Delft en omgeving 
ten gevolge van de Reformatie, 
gepubliceerd als Nieuw en ongezien. 
Kerk en samenleving in de classis 
Delft en Delfland (1572-1621), 
(Delft 1994). Abels werd in 1997 
hoofdredacteur van het Tijdschrift 
voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 
en verzorgde diverse publicaties voor 
de Historische Vereniging die Goude, 
waaronder enkele hoofdstukken 
in Duizend jaar Gouda. Een 
stadsgeschiedenis (Hilversum 2002). 
Abels was langdurig betrokken 
bij de bezorging en uitgave van 
diverse werken van de Goudse 
pastoor en stadsgeschiedschrijver 
Ignatius Walvis. In 2012 verscheen 
de bronnenuitgave Ignatius Walvis. 
Goudse en andre daartoe dienende 
katolijke kerk-zaaken (1572-1712) 
(Eburon 2012). Zie ook www.
paulabels.nl.
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Omgekeerd was het in 1890 even slik-
ken geweest. In conservatief-liberale 
en confessionele kring leefde de vrees 
dat het roer van staat niet veilig was 
“in zwakke vrouwenhanden”. Maar 
het tegendeel bleek het geval. Bij het 
overlijden van koning Willem III stond 
de monarchie er beroerd voor – de 
laatste Oranjevorst had het daar met z’n 
verre van voorbeeldige gedrag zélf naar 
gemaakt. 
Regentes Emma en koningin Wilhelmina 
slaagden er evenwel in door een uitge-
kiende ‘mediastrategie’ de monarchie 
er weer bovenop te helpen. Door in het 
hele land werkbezoeken af te leggen, 
met als stralende middelpunt het lieve 
kleine vorstinnetje, en door veel blijken 
van meeleven en medemenselijkheid, 
kreeg het koningschap weer aanzien. 
Daarbij werden uiteraard ook typisch 
vrouwelijke eigenschappen als zorg-
zaamheid, tederheid en bekoorlijkheid in 
de strijd geworpen.

Twee scholen
En nu? Al jaren wagen politici, journalis-
ten en royaltywatchers zich aan de vraag 
wat de komst van een vorst kan gaan 
betekenen. Twee ‘scholen’ tekenen zich 
daarbij af. Allereerst degenen die ervan 
uitgaan dat met de komst van een ko-
ning het koningschap een ander karakter 
gaat krijgen. Niet enkel en alleen omdat 

hij een ander persoon is dan zijn moeder, 
maar uitdrukkelijk ook omdat hij een 
man is. En omdat een man anders is dan 
een vrouw, zal het koningschap daarom 
óók anders worden, redeneren ze.

Een van de argumenten die de ‘ver-
anderingvoorspellers’ aanreiken is dat 
hedendaagse vorsten, in tegenstelling tot 
een eeuw geleden, nauwelijks daad-
werkelijke macht hebben. Het accent 
is komen te liggen op de symbolische 
waarde van het koningschap. Een 
modern monarch vervult dan ook een 
representatieve en ceremoniële functie. 
Hij of zij moet eerst en vooral samenbin-
den, een gevoel van warmte en gebor-
genheid uitstralen. Vrouwen zijn daar, 
gegeven hun ‘aard’, meer geschikt voor 
dan mannen. Vandaar dat in de huidige 
constitutionele verhoudingen een vrouw 
per definitie meer geschikt is voor het 
koningschap dan een man. Zoals wijlen 
Gijs van der Wiel, de legendarische 
directeur van de Rijksvoorlichtings-
dienst, het ooit zei: “Een vrouw kan zich 
leuker kleden en bewegen en is derhalve 
fotogenieker. (…) Zij pleegt immers ook 
over het geheime wapen van de charme 
te beschikken. De onderwerpen waar-
voor een vrouw in haar positie zich in 
het openbaar zal bewegen liggen vaak in 
de zorgsector, de directe betrokkenheid 
bij de mens, en daar kan het volk zich 
meestal goed mee identificeren.”

Hiertegenover staan degenen die ervan 
uitgaan dat de komst van een man op de 
troon op zichzelf genomen níét zal leiden 
tot een ander type koningschap. Natuur-
lijk zijn er verschillen tussen mannen en 
vrouwen, zo zeggen ze, en natuurlijk kan 
dat invloed hebben op de invulling van 
het koningschap, maar áls er te zijner 
tijd verschillen zullen zijn tussen konin-
gin Beatrix en koning Willem-Alexander, 
dan zijn die verschillen veelmeer terug 
te voeren op het verschil tussen de mens 
Beatrix en de mens Willem-Alexander. 
Zoals koningin Beatrix ook een andere 
koningin was dan haar moeder Juliana, 
en Juliana weer anders koningin was dan 
háár moeder. Het verschil man-vrouw is 
daarbij niet of nauwelijks relevant.

Daarbij moet bedacht worden dat alle 
koningen en koninginnen die ons land 
vanaf 1814 regeerden, stuk voor stuk 
een verschillende regeerstijl hadden. 
Dat had te maken met de verschillende 
persoonlijkheden van betrokkenen, maar 
ook, en zeker niet in het minst, met de 
verschillende tijden waarin ze leefden. 
Koning Willem I (1814-1840) bestuur-
de, net als zijn collega’s elders in Euro-
pa, het land nog grotendeels naar eigen 
inzicht. Medezeggenschap bestond niet. 
De koning-koopman drukte dan ook z’n 
stempel op ‘zijn’ regering. Koning Wil-
lem II was te kort koning (1840-1849) 
om veel over te kunnen zeggen.

De enige man
Koning Willem III was de moeilijkste. 
Hij moest ‘dienen’ onder de door hem 
verfoeide liberale grondwet, waarin was 
vastgelegd dat niet meer de koning, maar 
de ministers het beleid bepaalden. Wil-
lem III, koning-tegen-wil-en-dank, had 
de grootst mogelijke moeite zich daarin 
te schikken. Dit gebrek aan realiteitszin 
en zijn onvermogen met de tijd mee te 
gaan, leidde dan ook tot een mislukt ko-
ningschap. Regentes Emma, gedurende 
haar korte regentschap (1890-1898), 
en koningin Wilhelmina (1898-1948), 
slaagden er daarna in het verloren 
gegane krediet beetje bij beetje weer op 
te bouwen. Maar beiden op hun eigen 
manier: Emma als de lieftallige regentes 
en moeder, Wilhelmina door – passend 
in een tijd van het opkomende nationa-
lisme – bewust te staan in de traditie van 
haar voorvaderen en – na de Tweede We-
reldoorlog, toen zij “de enige man” in de 
regering werd genoemd! – uit te groeien 
tot de moeder des vaderlands.

Koningin Juliana ontwikkelde weer 
een andere regeerstijl, zeker in de latere 
jaren van haar regering. Passend bij haar 
persoonlijkheid, koos zij ervoor om de 
bezorgde, zorgende en aardige vrouw 
te zijn te midden van haar volk. Die 
taakopvatting deed het goed in de softe 
en antiautoritaire jaren ’60 en ’70. 

De omslag die op het Binnenhof werd 
gemarkeerd met de komst van no-
nonsense premier Lubbers, sloot bijna 
naadloos aan op de troonswisseling in 
1980. Koningin Beatrix en premier Lub-
bers vormden een uitstekend koppel. Ze 
vonden elkaar in een meer zakelijke en 
strak georganiseerde werkstijl. De tijd 
was ernaar, en zowel het hof als het Bin-
nenhof speelden er, al dan niet bewust, 
op in.

Hoe het de nieuwe koning Willem-
Alexander zal vergaan? Gaat Zijne 
Majesteit ‘mannelijke’ accenten zetten? 
Eén ding staat al wél vast. Nu koning 

Willem-Alexander koning is, houden 
we ook een koningín. Máxima! Zij zal, 
hoe dan ook, haar man met raad en 
daad bijstaan en aanvullen. Met andere 
woorden: het vrouwelijk element in het 
koningschap is een blijvertje. Is het niet 
op, dan wel naast de troon.

Omschakeling
Voor hen die ruim een eeuw geleden 
voor het eerst lazen en hoorden spreken 
over een koningin als belichaming van 
het staatsgezag, was het overigens ook 
een hele omschakeling. Sinds de vesti-
ging van de Oranjemonarchie in 1814, 
wisten hele volksstammen Nederlanders 
niets anders dan dat we werden gere-
geerd door een koning. Eerst 26 jaar 
koning Willem I, daarna negen jaar ko-
ning Willem II, en vervolgens meer dan 
veertig jaren koning Willem III. Koning, 
dat klonk vertrouwd, generaties lang.

In 1890 echter stierf toch nog vrij on-
verwachts koning Willem III. Vanaf dat 
moment, 23 november van dat jaar, was 
zijn 10-jarig dochtertje Wilhelmina ko-
ningin. Weliswaar moest zij tot haar 18e  
verjaardag wachten voordat zij daadwer-
kelijk het roer van het schip van staat 
in handen mocht gaan houden, maar 
volgens de regels van het staatsrecht was 
het kleine prinsesje nu de regerende ko-
ningin. En dat staatkundige feit plaatste 
het toenmalige kabinet-Mackay voor 
een aantal niet eens zo eenvoudig op te 
lossen vragen.

Een van de vragen was: wat voor gevol-
gen heeft de overgang van een mannen- 
naar een vrouwenregering voor officiële 
staatstukken en formulieren, voor de tot 
dan toe gebruikelijke ambtstitels en na-
men? Alles was berekend op een koning, 
tot de troon aan toe, maar op de komst 
van een koningin was men eigenlijk niet 
goed ingesteld. Dat bleek al vrij snel uit 
enkele praktische pijnpunten. Neder-
land had twee soorten rechters: zij die 
recht spraken “in naam des Konings”, 
en anderen die dat deden “in naam der 
Koningin”. Er zo telde men óók twee 
soorten klerken en twee soorten com-
miezen, twee soorten briefschrijvers en 
twee soorten verzoekschriftindieners… 
Beseffend dat deze verwarring snel uit 
de wereld moest worden geholpen, om 
te beginnen uit Nederland, informeerde 
de Kamer dan ook aanstonds bij het 
kabinet: hoe zit dit? Eerste Kamerlid 
Melvil van Lynden drong er in vragen bij 
de regering op aan “te bevorderen, dat in 
deze ééne lijn worde getrokken en overal 
éénzelfde spreekwijze worde ingevoerd”.

De ministers zagen de redelijkheid van 

deze wens uiteraard in. Op 16 maart 
1891 dienden zij bij Koninklijke Bood-
schap een wetsvoorstelletje in waardoor, 
als het door beide Kamers werd aan-
vaard, aan alle onzekerheid een einde 
zou komen. Hoeveel gewicht er aan deze 
materie werd gehecht, bleek wel uit de 
ondertekening van het drie artikelen 
tellende wetje. Maar liefst alle minis-
ters hadden hun handtekening eronder 
gezet – toen nog niet meer dan acht. 
De tekst van het belangrijkste artikel 
luidde: “Zoolang eene Koningin de 
Kroon draagt, wordt bij het gebruik van 
alle wettelijke vastgestelde formulieren, 
ambtstitels en officieele benamingen, 
waarin het woord ‘Koning’ voorkomt, 
in plaats daarvan het woord ‘Koningin’ 
gebezigd, met inachtneming van de daar-
door noodzakelijk wordende taalkundige 
veranderingen.”

Afkeurend gemompel 
Maar wie dacht dat iedereen deze wet 
met graagte omarmde, had buiten de 
Kamer gerekend. Uit de groene bankjes 
klonk namelijk enig afkeurend gemom-
pel. Een aantal geachte afgevaardigden 
stelde zich op het zeer strikte standpunt 
dat de aanduiding koningin alleen daar 
op z’n plaats zou zijn, waar het ging over 
“den physieken persoon”, de persoon 
van koningin Wilhelmina zelf. Maar 
waar sprake was van het koningsambt, 
de functie, “eene staatsmacht”, acht-
ten deze precieze Kamerleden het beter 
om de oude aanduiding “Koning” te 
handhaven. In de praktijk betekende dat: 
vrijwel overal.

Gelukkig voor de regering was het 
maar een handjevol Kamerleden dat zo 
dacht. Minister Mackay had dan ook 
weinig moeite om de rest van de Kamer 
te overtuigen van de juistheid van zijn 
voorstel en dat van het kabinet. “Waar 
het koningschap zich steeds belichaamt 
in ééne bepaalde persoonlijkheid, hetzij 
dan een Koning of eene Koningin, kan 
van afscheiding tusschen het Koninklijk 
gezag en den persoon van den drager der 
Kroon, geen sprake zijn”, betoogde hij 
vol verve. Een ruime meerderheid vond 
hetzelfde, waarna de Kamers wijselijk 
akkoord gingen met de voorgestelde 
aanpassingen.

Mackays wet trad op 1 september 
1891 in werking en geldt tot de dag van 
vandaag. Artikel 1 begint immers met de 
zinsnede: “Zoolang eene Koningin een 
Kroon draagt…” Welnu, dat is lang het 
geval geweest. Waaruit maar weer eens 
blijkt dat politiek Den Haag in 1891 een 
zeer vooruitziende blik had.

Van Hare naar 
Zijne Majesteit

PERSONALIA
Menno de Bruyne is 
voorlichter van de 
Tweede Kamerfrac-
tie van de SGP. Hij 
studeerde politi-
cologie in Leiden. 

Hij staat bekend als koningshuis-
kenner en als kenner van de 
parlementaire geschiedenis van 
Nederland.

Mannen én vrouwen mogen er graag over speculeren: wat gaat er 
gebeuren nu koningin Beatrix is afgelost door haar zoon, prins Willem- 
Alexander? Nu niet meer een vrouw de scepter over Nederland zwaait, 
maar een man. Hoe zal dat gaan? Wat zal er veranderen als het koning-
schap na ruim honderd jaar overspringt van de ene op de andere sek-
se? Als we overschakelen van een matriarchaat naar een patriarchaat?

Menno de Bruyne
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Een waarlijk providentiële kijk op 
gewone geschiedenis – dus alles zien 
vanuit Gods voorzienigheid – verbindt 
zich echter moeizaam met strijdende 
posities in huidige debatten over 
historische kennis. In tegenstelling tot 
het postmodernisme – dat in zijn meest 
extreme vorm gekenmerkt wordt door 
radicale vormen van multiculturalisme 
– houdt providentialisme strak vast aan 
het ideaal van universele waarheid. In 
tegenstelling tot het modernisme – dat 
in zijn meest extreme vorm getypeerd 
wordt door radicale zelfverzekerdheid 
van de rationaliteit van de verlichting – 
beschrijft providentialisme de waarheid 
als een functie van subjectieve persoon-
lijke relaties.

Aan de ene kant kunnen providentalis-
ten bevestigen dat de rationalisten van 
de verlichting gelijk hebben. Mensen 
kunnen zeker dingen leren die waar zijn, 
en zijn in staat om valide morele oor-
delen te vellen over gebeurtenissen en 
omstandigheden uit het verleden. Maar 
deze zelfverzekerdheid is niet gebaseerd 
op menselijk kunnen, maar op god-
delijke actie: door Christus is “Alles … 
ontstaan en zonder dit is niets ontstaan 
van wat bestaat” (Joh. 1:3). Niet alleen 
staat de creatieve werkzaamheid van de 
Zoon van God achter de oorsprong van 
alle bronnen die nuttig zijn voor geschie-
denis, maar “alles bestaat in” diezelfde 
Zoon van God (Kol. 1:17).

Bijbelse openbaring bevat veel andere 
uitspraken die het vertrouwen in de 
mogelijkheid van historische kennis on-
dersteunen. God schiep mensen met de 
morele en intellectuele capaciteiten om 
“heerschappij” te voeren over de fysieke 
schepping (Gen. 1:26). God is ook de 
bron van menselijke diversiteit, want uit 
een voorvader “heeft hij de hele mens-
heid gemaakt, die hij over de hele aarde 
heeft verspreid; voor elk volk heeft hij 
een tijdperk vastgesteld en heeft hij de 
grenzen van hun woongebied bepaald”. 
(Hand. 17:26). Maar die menselijke 
diversiteit, zoals het gehele narratief van 
de Schrift onderstreept, verhindert men-
sen niet om overal te leren over Gods 
voortgaande historische werkzaamheid, 
bedoeld om zijn volk te bevrijden.

Echter, diezelfde christelijke traditie 
die historisch scepticisme uitbant, maakt 
ook een krachtige beheersing mogelijk 
van jeugdige overmoed over de om-
vang van historische kennis. Diezelfde 
theologie die vertrouwen rechtvaardigt 
in het menselijk vermogen om waarheid 
te ontdekken door historisch onderzoek, 
getuigt ook op eloquente wijze van de 
menselijke eindigheid, de gevallen staat 
van de mensheid en de menselijke plaats 
in de cultuur. En al deze fundamentele 
christelijke implicaties bewegen zich 
in een postmoderne richting, omdat ze 
bevestigen dat geschiedschrijving lokale 
omstandigheden weerspiegelt, nooit ab-

soluut of compleet kan zijn, en bovenal 
geen mens dezelfde feitelijke of morele 
kennis kan verschaffen die God bezit.

Hoewel de Schrift veel teksten bevat 
die een volledig vertrouwen rechtvaar-
digen in de menselijke capaciteit om 
het verleden te kennen, kan die ook de 
postmoderne zaak tegen simplistisch 
historisch objectivisme ondersteunen. 
Daarom kan van ons menselijke zon-
daars gezegd worden: “Luister goed, 
maar begrijpen zul je het niet; kijk goed, 
maar inzien zul je het niet.” (Jes. 6:9). 
Door zelfgekozen moreel verval “heerst 
duisternis” (Ef. 4:18) in de menselijke 
geest; menselijke zondigheid vervormt 
het door God gegeven vermogen tot 
kennis en maakt “blind” (Jes. 43:8; 
Matth. 15:14; w Pet. 1:9). Volgens de 
Bijbel geven mensen hun vermogen tot 
het vinden van de waarheid voortdurend 
op en hebben zij een voorkeur voor mis-
standen die voortkomen uit afgodisch ei-
genbelang. Gelovigen zijn niet immuun 
voor de historiografische implicaties van 
deze passages. Hoewel christenen zijn 
gered, lijden zij nog steeds onder hun 
zondige natuur, waaronder het vervor-
mende effect ervan op het vermogen 
van de gelovige het verleden objectief en 
waarheidsgetrouw te beschouwen.

Een positievere stroom legt de nadruk 
op de meer postmodernistische con-
clusies over het essentiële beperkte ka-
rakter van historische kennis. Het is de 

Bijbelse boodschap van de menswording 
van de Zoon van God op een specifiek 
moment en een bepaalde plaats en in 
specifieke omstandigheden van een spe-
cifieke cultuur die inspireert. Het speci-
fieke karakter van de menswording leidt 
tot de gedachte dat de wijdse verschei-
denheid aan menselijke culturele ver-
schillen (die zo vaak aan de basis staan 
van sceptische theorieën die de nadruk 
leggen op multiculturalisme) juist een 
gave van God is. Dit was het geval op de 
Pinksterdag toen de veelheid aan tongen 
een uitdrukking werd van de veelzij-
dige genade van God, “omdat ieder de 
apostelen en de andere leerlingen in zijn 
eigen taal hoorde spreken” (Hand. 2:6). 
Later in het boek Handelingen zegt de 
apostel Petrus iets over de mogelijkheid 
dat kennis van God gevonden kan wor-
den over de gehele wereld: “Nu begrijp 
ik pas goed dat God geen onderscheid 
maakt tussen mensen, maar dat hij zich 

het lot aantrekt van iedereen, uit welk 
volk dan ook, die ontzag voor hem heeft 
en rechtvaardig handelt.”  (Hand. 10:34-
35). In dergelijke passages horen we de 
Schrift verklaren dat culturele diversiteit 
– precies het argument van postmoderne 
conclusies over onverenigbare visies op 
het verleden – van God afkomstig is.

De combinatie van vertrouwen in de 
mogelijkheid van historische kennis en 
een besef van de grenzen van histori-
sche kennis, vereist een zelfbewuste 
christelijke vorm van gedisciplineerd 
realisme. Een dergelijk bescheiden 
realisme zou bereid moeten zijn toe te 
geven dat postmodernistische kritici op 
accurate wijze de zelfzuchtige grenzen 
van historische kennis beschrijven. 
Tegelijkertijd kan het de overmoed van 
verlichtingsrationaliteit behandelen als 
een ketterij en niet zozeer als erfzonde. 
Deze christelijke positie lost de huidige 
controverses over historische feiten, 

specifieke problemen over historische 
interpretatie of betwiste toepassingen 
van historische kennis natuurlijk niet 
op. Wel verschaft zij enig vertrouwen in 
de mogelijkheid om historische feiten te 
doorgronden, hoe ze ook beperkt wor-
den door zelfgelimiteerde kwalificaties. 
Dit biedt hoop op een vooruitgang in 
de morele beschouwing van het verle-
den, maar alleen als de beschouwers 
respect tonen voor de interpretaties 
van anderen en deemoedig zijn over 
hun eigen historische zekerheden. Deze 
redenering is uiteindelijk gebaseerd op 
het besef (weliswaar verduisterd door 
afgodische eigengereidheid, feilbaarheid 
en de specifieke omstandigheden van 
het mensenlijk bestaan) dat de reden 
waarom we iets te weten komen over 
de geschiedenis, is dat de geschiedenis, 
evenals het heden, geregeerd wordt door 
een almachtige en grenzeloos liefheb-
bende God.

PERSONALIA
Mark A. Noll is hoogleraar 
Geschiedenis aan de University of 
Notre Dame (Indiana) na lange 
tijd verbonden te zijn geweest 
aan Wheaton College (Illinois). Hij 
schreef talloze boeken en werd 
bekend vanwege zijn The Scandal 
of the Evangelical Mind (1994). 
Recentelijk publiceerde hij Jesus 
Christ and the Life of the Mind (Wm. 
B. Eerdmans, 2011), waarop hij dit 
artikel baseerde. Dit stuk is vertaald 
door de redactie van Transparant.

OVER GRENZEN

Gewone  
geschiedenis en  
Gods voorzienigheid
Geschiedbeoefening richt zich meestal op het aardse domein. Vanuit een 
christelijk perspectief wil dit echter niet zeggen dat God afwezig is, maar 
slechts dat historici hun onderzoek verrichten zoals natuurwetenschappers te 
werk gaan. Kerkgeschiedenis of geschiedenis die een goddelijke bedoeling 
wil aanwijzen in de hoofdstroom van menselijke gebeurtenissen, kan gemak-
kelijk een ogenschijnlijk willekeurig mengsel  worden van semi-wetenschappe-
lijke geschiedenis en quasi-Schriftuurlijke theologie. Dit mengsel onderscheidt 
zich van gewone geschiedbeoefening, die zich richt op politieke, sociale, 
economische, demografische, culturele of juridische ontwikkelingen.

Mark Noll
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Ludi van Essen in 1975. beeld Historici.nl

IN MEMORIAM

Prof. dr. George Harinck

Haar leeftijd, haar kleding, de inrichting 
van haar huis – uit alles bleek dat Ludi 
van Essen van een vorige generatie was. 
99 jaar was ze, dus we mogen zelfs wel 
zeggen: van de voor-vorige generatie. 
Toen haar vakgenoot en toezichthouder 
Arie van Deursen (die ruim een jaar gele-
den overleed) geboren werd in 1931, zat 
Ludi van Essen al zo’n beetje in de col-
legebanken aan de Vrije Universiteit. Die 
universiteit meldde deze week dan ook 
op haar website dat in Ludi haar oudste 
alumnus was overleden. Maar de omgang 
met haar voerde je nog verder terug dan 
twee generaties. In haar ontmoette je 
de laatste schakel van een keten die tot 
diep in de negentiende eeuw terugging. 
Ga maar na: Ludi van Essen werkte aan 
bronnenpublicaties samen met professor 
Gerretson, die op zijn beurt als jong jour-
nalist had samengewerkt met de politicus 
De Savornin Lohman, die zelf weer in 
de schoolstrijd had samen gewerkt met 
Groen van Prinsterer, die geboren was 
in de Franse tijd, in 1801. Voor ons is 
dat een adembenemende lengte van twee 
eeuwen, voor Ludi speelde de afstand in 
tijd geen rol: ze verkeerde in haar werk 
dagelijks met deze heren en noemde 
Groen haar beste vriend. Via haar reikte 
je direct terug naar hem, die algemeen 
als de vader van de antirevolutionaire 
of christelijk-historische richting wordt 
beschouwd. Het is geen wonder dat de 
jonge Vereniging van Christen-Historici 
in 1990 haar tot erelid benoemde: die 
vereniging wilde de volgende schakel 
zijn in de lange keten die terugging op 
Groen van Prinsterer. En zo heeft ze als 
erelid die vereniging ook steeds gezien: 
als voortzetster van de geest waarin zij en 
Gerretson en Lohman en Groen hadden 
gewerkt.

Ludi van Essen was historicus en ik 
spreek hier dus als vakgenoot. Wat is 

haar betekenis geweest? Ze behoorde 
tot de weinige vrouwelijke studenten 
van haar generatie en viel als zodanig 
op. Daar is ze niet pedant van geworden. 
Ludi keek niet gauw tegen iemand op en 
het studentencorps aan de Vrije Univer-
siteit maakte geen enkele indruk op haar. 
Zij was een karakter – dat zijn mensen 
die niemand anders nodig hebben om 
iets te zijn – en ze zocht zonder rumoer 
haar eigen weg. Na haar studie had ze in 
1943 lerares kunnen worden. Daarvoor 
had ze een niet-joodverklaring moeten 
tekenen, “maar”, zo zei ze me in haar 
typische, onderkoelde verteltrant, “daar 
had ik geen zin in”. Principieel bleef ze, 
ook toen ze dat jaar gevraagd werd te as-
sisteren bij de sinds 1925 lopende uitgave 
van Groen van Prinsterers correspon-
dentie in de serie Rijks Geschiedkundige 
Publicatiën van de Rijkscommissie voor 
Vaderlandse Geschiedenis, het huidige 
Huygens ING. Dat werk trok haar, ook al 
betaalde het slecht. Ook daarvoor moest 
ze die vermaledijde niet-joodverklaring 
tekenen, en opnieuw weigerde ze dat. Ze 
ging ten slotte op 1 juli 1943 wel aan het 
werk, maar dan in particuliere dienst bij 
Gerretson.

Een klein baantje voor een luttel loon. 
Zo beginnen wel meer carrières die op 
iets groots zijn uitgelopen. Maar zo niet 
bij Ludi. Zij zocht het niet in grootse din-
gen, zij volgde haar hart. En dat lag bij 
wat zij haar detectivewerk noemde. In die 
keuze van een eigen weg en de overgave 
aan haar dagelijkse werk ligt haar eerste 
betekenis. 

U had haar bezig moeten zien als een 
kleine, vasthoudende miss Marple. Want 
wat was haar werk? De meesten van u 
kunnen zich er vermoedelijk geen voor-
stelling van maken, maar zij ontcijferde 
het handschrift van Groens brieven en 
dat van zijn correspondenten, schreef ze 
een voor een af en stelde de exacte tekst 
daarvan vast. Dit ging zo met duizenden 

van zijn brieven. Daarna kwam pas het 
eigenlijke detectivewerk: in voetnoten bij 
elke brief lichtte ze namen en zaken toe 
die noodzakelijk waren om te begrijpen 
waar de brief over ging en waarnaar 
door de briefschrijvers verwezen werd. 
Om dat uit te zoeken kwam ze in mijn 
jonge jaren ook aan de Vrije Universiteit 
langs om een enkel feit te vinden van 
iemand die in een brief genoemd werd. 
Zoiets kostte soms een hele dag. Maar 
ja, daar ben je dan ook detective voor. 
Haar belangrijkste eigenschappen waren 
nauwkeurigheid en volharding.

Geschiedschrijven ging haar minder af, 
en dat heeft ze dan ook niet veel gedaan. 
Maar wat zijn de vele geschiedschrijvers 
zonder de zeldzame bronnenuitgevers als 
Ludi van Essen? Zij voerde de nederige 
taak van bronnenuitgever uit, die tot het 
hart van het vak behoort, maar waarmee 
je niet snel roem oogst. Dat zij die toch 
gekregen heeft, is aan haar nuchtere 
instelling te danken. We kunnen veilig 
stellen dat de uitgave van de correspon-
dentie van Groen van Prinsterer in zes 
delen nooit voltooid zou zijn als het aan 
geschiedschrijvers als Gerretson was 
overgelaten. Die was net zo flamboyant 
als een andere bronnenuitgever, profes-
sor Goslinga, pietepeuterig was – geen 
eigenschappen die een vlotte uitgave 
bevorderden. En dan waren er ook nog 
eens de beruchte professorenruzies. En 
daar zat mejuffrouw van Essen, zoals ze 
toen heette, steeds tussen. Maar die ver-
blikte of verbloosde niet. Ze had zo haar 
mening over de heren, maar afleiden van 
haar werk liet ze zich niet. Wat Gerretson 
en Goslinga niet konden, deed Van Es-
sen. Nadat beide heren in 1958 en 1961 
naar het graf gedragen waren, ging zij 
stug door en verzorgde in haar eentje de 
uitgave van drie delen het hele megapro-
ject, tot op een warme junidag in 1992 
op het Voorburgse landgoed Vreugd en 
Rust het laatste deel werd gepresenteerd. 

  
Ludi van Essen  
28 maart 1913 – 10 februari 2013

En met deze correspondentie van een van 
onze grootste negentiende-eeuwers lag 
een wereld open voor onderzoek, breder 
dan in andere Rijksgeschiedkundige uit-
gaven, omdat de serie Gerretsons opzet 
volgde en zich niet beperkte tot de poli-
tiek, maar de vele terreinen bestrijkende 
evangeliebelijder centraal stelde. 

Zo voerde Ludi van Essen Groens 
testament uit. Hij wilde niet een staats-

man heten, maar een evangeliebelijder. Te 
midden van het vele dat haar als histori-
cus aantrok in de negentiende eeuw, was 
haar liefde voor die belijdenis van Groen 
haar sterkste drijfveer om het reuzenwerk 
te voltooien. Ze had met haar vak van 
alles kunnen doen in haar leven, maar 
ze bleef zich volhardend verbinden aan 
Groens correspondentie, bovenal omdat 
ze zijn overtuiging deelde. Daar wijdde 

ze geen grootse woorden aan, ook in 
haar christelijk geloof was ze eenvoudig 
en broodnuchter. Zo heeft ze 99 jaar 
geleefd, zo is ze gestorven, authentiek, 
trouw en overtuigd. Ludi van Essen, 
een historicus die een groots werk heeft 
geleverd dat onze cultuur schatplichtig 
aan haar maakt. Het was een voorrecht  
een vakgenoot en een vriend van haar te 
mogen zijn. 
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COLUMN

Ruben Teunissen

Dit gebeurt me niet nog eens. Natuurlijk, we werken 
als docenten met mensen. Een les loopt dikwijls an-
ders dan gedacht. Als dat echter komt door iets als 
een computer, is begrip ervoor wat minder aanwe-
zig. Gelukkig weet ik inmiddels hoe ervoor te zorgen 
dat beeld en geluid synchroon blijven lopen. Deel 
drie van Shoah zit in de computer. Zo dadelijk zul-
len de leerlingen het  verhaal van Treblinka horen. 
Ik werp nog een korte blik op de onderste balk op 
het beeldscherm. 00.00 staat er. Op 34.37 zal ik de 
dvd stilzetten, zodat er ook tijd is voor wat eerste 
reacties. Een eenvoudige les.  Kop, romp en staart. 
Ik weet dat de dvd de leerlingen gaat raken. Daar 
komen de eerste trouwens al binnen.

Met de bovenbouwklas hebben we ons de derde 
module beziggehouden met de Shoah. Hoe is 
het mogelijk dat mensen deelnamen aan deze 
verschrikking? Het kwaad zit in ons mensen; wij zijn 
er vatbaar voor. We hebben niet het hart van een 
ander nodig om dat te weten. Maar hoe werkt dat 
kwaad? Leidende vraag van de module was inzicht 
te krijgen in het proces achter de wandaden die zo 
zichtbaar verwoestend naar buiten zijn gekomen.
Daarbij wil ik mijn leerlingen ook iets laten zien van 
de verschrikkingen. Shoah van Claude Lanzmann is 
wat dat aangaat bruikbaar en aangrijpend materi-
aal. In Shoah vertellen de gesprekken met getuigen 
het verhaal. Geen archiefmateriaal. De rustige beel-
den, regelmatige stiltes en indringende woorden 
geven de film grote evocatieve kracht. Dat is te zien 
aan de leerlingen, die intensief kijken. Eén meisje 
trekt mijn bijzondere aandacht. Ze zit onbeweeglijk 
op haar stoel. Een beetje naar voren gebogen. 
Haar gekromde vingers zijn naar de ietwat geopen-
de mond gebracht. De ogen lijken wat groter  
dan normaal. Haar houding straalt iets uit van on-
geloof of ontzetting. Het lijkt erop dat ze bijna gaat 
huilen en ik besluit haar even aan te spreken na de 
les. 

Als ik de dvd stop, blijft het stil. Ik laat de stilte even 
duren. Dan komende de vingers. Op het moment 
dat de eerste leerling iets wil zeggen, vliegt de deur 
snel en geluidloos open. “Hoeveel leerlingen heb 
je?”, hoor ik roepen. De geur van saucijzenbroodjes 
komt het lokaal binnen. De aandacht van de leer-
lingen verlaat juist het lokaal. Ik ben ze kwijt. Weg 
hoognodige afronding van de les. Ook ik heb weer 
wat geleerd. 

onderwijs

Ongewenste 
broodjes

Anton van Renssen

Om met het belangrijkste te 
beginnen: ik ben heel blij met 
dit boek! Dat geldt vooral de 
nieuwe onderzoeksrichtingen 
die er in worden voorgesteld 
en uitgewerkt en met de vele 
literatuurverwijzingen. Het 
onderzoek naar de geschiede-
nis van het Nederlandse Re-
veil richtte zich de afgelopen 
decennia op personen die 
een belangrijke rol speelden 
in deze negentiende-eeuwse 
opwekkingsbeweging. De 
persoonsgerichte benadering 
had zo zijn voordelen, maar 
is inmiddels verlaten, meldt 
Van Lieburg in zijn histori-
ografisch overzicht in deze 
jubileumbundel. Hij meent 
dat aan overzichten met de 
focus op biografische aspec-
ten, aan een ‘evocatie van 
een geestesbeweging’, geen 
behoefte meer is. (p. 279) 
Daarmee doelt hij onder meer 
op de eerste bijdrage in deze 
bundel, die van Dick Kuiper 
over kerngroepvorming in 
het Amsterdamse Reveil. Van 
Lieburgs conclusies lijkt me 
maar deels waar. Dergelijke 
overzichten kunnen namelijk 
goed dienen bij het in kaart 
brengen van de sociale net-
werken binnen het Reveil. 
Die netwerken speelden een 
rol in de opkomst van de civil 
society en dat is, zo is een 
van de boodschappen van dit 
boek in diverse bijdragen, 
een nieuwe richting voor het 
Reveil-onderzoek.

Ook na het lezen van dit 
boek blijft onduidelijk wat 
nu precies onder ‘het Reveil’ 
wordt verstaan. Dat geldt 

allereerst de tijdsperiode. 
Begon het begin achttiende 
eeuw bij het privatissium van 
Bilderdijk,  of al bij Hierony-
mus van Alphen? En wanneer 
eindigde het dan? Was dat in 
1854 bij het uiteenvallen van 
de Christelijke Vrienden of 
in 1865 bij oprichting van de 
Confessionele Vereeniging. 
Of was dat laatste juist de 
‘rijpe vrucht’ van het Reveil, 
zoals Vree in deze bundel 
stelt in een mooi artikel over 
de opkomst van het Reveil 
als middenpartij in de Neder-
landse samenleving. (p.110) 
Kiezen we voor het laatste 
dan valt er nog een hoop 
onderzoek te doen naar de 
latere effecten van het Reveil 
tot ver in de twintigste eeuw. 
Dan zal blijken dat de invloed 
van het Reveil langer en die-
per heeft doorgewerkt dan 
wat Spruyt in zijn bijdrage 
suggereert. Hij betreurt daar-
in vooral het uitblijven van 
een Nader Reveil, dat vooral 
tot uiting had moeten komen 
in de (her)oprichting van een 
conservatieve partij.

Wellicht nog interessanter 
dan de vraag naar de peri-
odisering, is die van naar 
de invloed van het Reveil 
in de modernisering van de 
samenleving. Dat is ook de 
onderzoeksrichting die deze 
bundel wijst. De bijdrage van 
Maartje Janse draagt daar 
al vast een steentje aan bij. 
Janse gaat daarin in op de 
link tussen het Reveil en het 
ontstaan van de civil society. 
Het is een voorbeeld van de 
soort onderzoeken zoals die 
inmiddels ook in Engeland en 
Duitsland plaatsvinden, lees 

ik. Daarin wordt aandacht 
gevraagd voor de nieuwe 
actievormen die het Reveil 
hanteerde in haar strijd tegen 
secularisering en maatschap-
pelijke hulpverlening, zoals 
parlementaire acties, het 
gebruik van de vereniging als 
organisatievorm en lectuur-
verspreiding.

Fred van Lieburg, die de 
bundel redigeerde, eindigt 
in zijn bijdrage met een 
pleidooi om in nieuw onder-
zoek het Reveil meer in te 
bedden in de internationale 
onderzoeken naar opwek-
kingsbewegingen. (p.268) 
Daarin valt Herman Paul 
hem in het slothoofdstuk 
bij. Paul combineert die sug-
gestie met de gedachte dat 
de onderwerpkeuze dan niet 
moet zijn in de trant van ‘Het 
Reveil en de civil society’, 
maar juist andersom: ‘De civil 
society en het Reveil’. Daar-
mee wordt het Reveil een 
soort case-study waarmee de 
opkomst van de civil society 
kan worden geïllustreerd. De 
bijdrage van Janse, gebaseerd 
op haar proefschrift over de 
afschaffers uit 2007, is daar 
een voorbeeld van.

Wat de bundel verder biedt? 
Mart van Lieburg doet aan 
het einde van zijn betoog over 
de opkomst van het diakones-
senwezen in Nederland een 
pleidooi voor meer internatio-
naal onderzoek om de context 
van het Reveil beter in beeld 
te krijgen. Een aardig detail 
dat hij onthult is dat het in-
ternationale Rode Kruis een 
vrucht is van het Zwitserse 
en Nederlandse Reveil – wat 
deze organisatie overigens 

zelf uit de officiële verhalen 
weglaat. Inzichtgevend is 
de analyse van Bart Wallet 
over de Joodse wortels van 
Da Costa, hoe die tot uiting 
komen in zijn boek Bezwaren 
tegen de geest der eeuw en 
hoe hij juist op zijn Joodse 
wortels door tijdgenoten 
werd be- en veroordeeld. De 
bundel sluit af met een korte 
schets van het ontstaan van 
het Reveil-archief door Jan de 
Bruijn en een overzicht van 
de collectie van het archief 
door Klaas van der Hoek, 
conservator Bijzondere Col-
lecties van de UvA waar het 
Reveil-archief onder valt.

Wat de bundel nog iets 
beter had gemaakt, was het 
opnemen van een zakenre-
gister naast een persoons-
register. Dat zou mooi in 
het verlengde liggen van het 
streven naar een minder per-
soonsgerichte benadering van 
het onderzoeksthema. Dat het 
sterfjaar van Hendrik Pierson 
de ene keer 1914 is en een 
andere (juiste) maal 1923 is 
een dat voorkomen had kun-
nen worden. En verder: het 
Groene Boekje schrijft Reveil 
zonder accent op de eerste e, 
zoals in deze bundel wel con-
sequent is volgehouden. Dit 
gegeven uit de woordenlijst 
der Nederlandse taal heb ik in 
deze recensie maar toegepast. 
Maar dat zijn natuurlijk pea-
nuts. De nieuw aangedragen 
internationale en interdisci-
plinaire onderzoeksrichtingen 
in combinatie met een recent 
overzicht van de Reveil-
historiografie zijn belangrijke 
pluspunten van deze prach-
tige bundel.

Fred van Lieburg (red.), Opwekking van de natie. Het 
protestants Réveil in Nederland Hilversum: Uitgeverij 
Verloren, 2012, 311 blz., € 29,-, isbn 9789087042639.

A. Noordzij, Gelre. Dynastie, land en identiteit 
in de late Middeleeuwen, Hilversum: Verloren, 
2009, € 39,00, 368 blz., ISBN 978 90 8704 067 3.

RECENSIES

Nog voldoende uitdaging voor (internationale) Reveil-onderzoek Wedkamp

Ton van der Schans

Gelre was in de late Mid-
deleeuwen een gewild 
hertogdom. Respectieve-
lijk de Bourgondische en 
Habsburgse vorsten hadden 
hun oog er op laten vallen, 
dus dat betekende oorlog. 
Als we Aart Noordzij mogen 
geloven – en er is geen 
reden dat niet te doen – be-
tekende dat geen pretje. De 
Geldersen waren indertijd 
vechtersbazen. Ze stonden 
bekend om hun barbaarse, 
oorlogszuchtige en rebelse 
mentaliteit met als illustra-
tieve ‘held’ de bendeleider 
Maarten van Rossum.

Zoals de titel aangeeft 
behandelt de auteur in 
deze handelseditie van 
zijn Leidse dissertatie de 
Gelderse dynastie, het land 
en de identiteit. Vanuit het 
oorsprongsgebied rond Was-
senberg ontwikkelde zich 
een adellijk geslacht tot een 
dynastie. Dit Huis van Gelre 
ontpopte zich tot een duide-
lijk herkenbaar landsheerlijk 
gezag. Noordzij maakte 
voor zijn onderzoek gebruik 
van bestaande literatuur en 
eigentijdse kronieken. 

Het meest boeiend vind ik 
het overkoepelende thema 
van zijn studie: de wed-
kamp tussen centralisatie en 
particularisme. In dit kader 
schetst de auteur de lange 
onderhandelingen tussen de 
landsheer en vertegenwoor-
digers van de steden en de 
ridderschap en het onder-

linge getouwtrek tussen de 
steden. Dit waren dan ook 
de belangrijke spelers in het 
veld op weg naar een zekere 
vorm van eendracht en een-
heidsgevoel in Gelre.

In het derde deel van dit 
boekt, staat de vraag óf en 
hoe de bewoners van het 
gebied zich identificeerden 
met de dynastie van Gelre, 
centraal. De vraag naar 
de relatie tussen gemeen-
schap en identiteit is ook 
in het heden onverminderd 
actueel. Het voortdurende 
streven van de Gelderse 
hertogen ‘de boel bij elkaar 
te houden’ is vergelijkbaar 
met onze eigentijdse vragen 
naar de verhouding van de 
Nederlanders tot hun nati-
onale identiteit. De parallel 
tussen het tostandkomen 
van de politieke identiteit 
van Gelre en onze eigentijd-
se politieke identiteit vind 
ik verrassend. Het is juist de 
dreiging van vreemde lands-
heren geweest die, ondanks 
alle politieke en economi-
sche tegenstellingen, geleid 
heeft tot een eigen Gelderse 
politieke identiteit. Is het 
met de Republiek en het 
Koninkrijk der Nederlanden 
anders gegaan? 

In het debat over de 
inhoud van deze genoemde 
politieke identiteit overtuigt 
Noordzij niet altijd. Deze 
was minder organisch dan 
hij beweert. Niettemin is het 
verslag van zijn  onderzoek 
een verdienstelijke prikkel 
voor genoemd debat. 
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VITRINEAANKONDIGINGEN EN 
RECENT VERSCHENEN

Gerard Raven

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

t/m 5 mei
Lekker joods. Een wereld op tafel. 
Eten is een belangrijk aspect van het 
joodse leven door de eeuwen heen. 
Hoe zit dat met de joodse spijswetten en 
dubbele keuken? De bezoeker kan in het 
museum en het café de joodse keuken 
proeven, ontdekken en beleven. Met 
culinaire evenementen. Joods Historisch 
Museum, Jonas Daniël Meijerplein 2-4, 
Amsterdam, (020) 531 03 10, www.jhm.nl, 
dagelijks 11-17, MK

t/m 5 mei
Middeleeuwse en moderne interpretaties 
van het lijden en de opstanding van 
Christus.
Museum voor Religieuze Kunst, Vorsten-
burg 1, Uden (NB), (0413) 26 34 31, www.
museumvoorreligieuzekunst.nl, di-vr 10-
17, za-zo-feestd. 13-17.

14 juni-14 juli
Eppo Doeve (1907-1981). Politieke te-
keningen van het Persmuseum. Arti et 
Amicitiae, Rokin 112, 1012 LB Amsterdam, 

(020) 624 51 34, www.arti.nl, tijden nog 
niet bekend.

t/m 4 augustus
Goddelijke inspiratie. Russische ikonen 
ontmoeten westerse kunst. 
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 25 augustus
Divine Surprise! Het vrouwelijke in God. 
Idolen en godinnen uit het Nabije Oos-
ten  6000-0. Bijbels Museum, Herengracht 
366, Amsterdam, (020) 624 24 36, www.
bijbelsmuseum.nl, ma-za 10-17, zo-chr.
feestd. 13-17, MK €2.

t/m 1 september
Crisis in het Persmuseum. Politieke pren-
ten over de Nederlandse economie 
gemaakt door Eppo Doeve (1907-1981). 
Persmuseum, Zeeburgerkade 10, Amster-
dam, (020) 692 88 10, www.persmuseum.
nl, di-vr 10-17, zo 12-17, MK.

16 juni-22 september
Op het spoor! 150 Jaar met de trein. 
Gevarieerde tentoonstelling voor jong 
en oud; ook geschikt voor schoolklassen. 
Museum Flehite, Westsingel 50, Amers-
foort, www.museumflehite.nl, (033) 247 11 
00, di-vr 11-17, za-zo 12-17. 

t/m 27 oktober
Museumpark Orientalis kan doorgaan! 
Dankzij de provincie Gelderland is er 
voldoende financiële steun. Profetenlaan 
2, Heilig-Landstichting bij Nijmegen, (024) 
382 31 10, www.museumparkorientalis.nl, 
dagelijks 10-17. 

t/m 9 juni
Koningin Beatrix en de politieke prent. 
Tekeningen uit de Nederlandse dag-
bladpers, gekozen door het Persmuseum. 
Stedelijk Museum Zutphen, Rozengracht 
3, (0575) 51 68 78, www.museazutphen.
nl, di-zo 11-17, MK.

Aangelicht
De kranten hebben volgestaan over 
de heropening van het Rijksmuseum, 
inclusief
het elandgewei dat tóch duizend 
jaar oud is en het nieuwe schilderij 
Het Laatste Avondmaal van Marlene 
Dumas. Conservator Gijs van der Ham 
schreef De geschiedenis van Neder-
land in 100 voorwerpen (De Bezige Bij, 
€39,90). De prachtige collectiewebsite 
was al actief; je kunt er in zoeken en 
ook foto’s downloaden om op je ei-
gen spullen te plakken. Een omkering 
van de vroegere beschermende hou-
ding tegenover beeldrecht. Rijksmuse-
um, Museumstraat 1, 0900-0745, www.
rijksmuseum.nl, dagelijks 9-17.

Wie de drukte van het Rijksmuseum 
wil mijden kan terecht in het Persmu-
seum. De vaste presentatie over de 
geschiedenis van de Nederlandse 
pers is heel geschikt voor scholieren. 

Daarnaast zijn er de hierboven ge-
noemde tentoonstellingen te  
bezoeken met politieke tekeningen 
over koningin Beatrix en van Eppo 
Doeve.

Persmuseum.

November:
Ch. Caspers en R. Hofman (red.), Rudolf van Dijk, Twaalf kapittels 
over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie, 
Hilversum: Verloren, ingenaaid, 416 blz., ISBN 978 90 8704 314 8, 
€ 39,--

B. de Graaf, Gevaarlijke vrouwen. Tien militante vrouwen in het 
vizier, Amsterdam: Boom, paperback, 384 blz., ISBN 978 94 6105 
471 5, € 24,90

December:
P. Bitter, V. Bonenkampová en K. Goudriaan (red.), Graven 
spreken. Perspectieven op grafcultuur in de middeleeuwse en 
vroegmoderne Nederlanden,  Hilversum: Verloren, ingenaaid, 
256 blz., ISBN 978 90 8704 320 9, € 35,--

J. van Vugt en M.A. Willemsen, Bewogen missie. Het gebruik van 
het medium film door Nederlandse kloostergemeenschappen, 
Hilversum: Verloren, ingenaaid, 228 blz., ISBN 978 90 8704 305 6, 
€ 23,--

M. Prak, Gouden Eeuw. Het raadsel van de Republiek, Amster-
dam: Boom, paperback, 364 blz., ISBN 978 94 6105 244 5,  
€ 24,90

2013

Januari: 
R. de Bruin en D. Onnekink, De Vrede van Utrecht 1713, Hilver-
sum: Verloren, ingenaaid, 96 blz., ISBN 978 90 8704 312 4, € 14,--

B. Leeuwenburgh, Het noodlot van een ketter. Adriaan Koerba-
gh (1633-1669), Nijmegen: Vantilt, paperback, 224 blz., ISBN 978 
94 6004 114 3, € 39,95
 
F. van Lieburg (red.), Opwekking van de natie. Het protestantse 
Réveil in Nederland, Hilversum: Verloren, ingenaaid, 311 blz., ISBN 
978 90 8704 263 9, € 29,-- 

L. van den Broeke, H. Krabbendam en D. Mouw, Transatlantic 
Pieties. Dutch Clergy in Colonial America, Grand Rapids: Wm. B. 
Eerdmans Publishing Co, paperback, 359 blz., ISBN 978 0 8028 
6972 2, $ 35,--

Februari: 
E. Tigelaar en R. Fagel, Amoureuze en pikante geschiedenis van 
het congres en de stad Utrecht, Hilversum: Verloren, ingenaaid, 
176 blz., ISBN 978 90 8704 361 2, € 15,--

Maart: 
D. Haks, Vaderland en Vrede, 1672-1713. Publiciteit over de Ne-
derlandse Republiek in oorlog, Hilversum: Verloren, ingenaaid, 
352 blz., ISBN 978 90 8704 337 7, € 29,--

K. van Leeuwen, Uit het spoor van Thorbecke. Grondwetsherzie-
ning en staatsvernieuwing in naoorlogs Nederland (1945-1983), 
Amsterdam: Boom, paperback, 304 blz., ISBN 978 94 6105 759 4, 
€ 24,90

B. Leeuwenburgh, Het noodlot van een ketter. Adriaan Koerbach 
(1633-1669), Nijmegen: Vantilt, paperback, 224 blz., ISBN 978 94 
6004 114 3, € 19,95

April: 
G. van Gurp, Reformatie in Brabant. Protestanten en katholieken 
in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 1523-1634, Hilversum: Verlo-
ren, ingenaaid, 288 blz., ISBN 978 90 8704 356 8, € 29,--

H. van Rens, De vervolging van joden en Sinti tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in de Nederlandse provincie Limburg, Hilversum: 
Verloren, gebonden, 608 blz., ISBN 978 90 8704 353 7, € 49,--

Chr. Van Esterik, Verborgen moed. Wim Tensen, verzetsstrijder en 
bruggenbouwer, Amsterdam: Boom, paperback, 180 blz., ISBN 
978 94 6105 521 7, € 19,90

P. Groen (red.), Militaire geschiedenis van Nederland – De 
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Van Opstand naar geregelde 
oorlog, Amsterdam: Boom, gebonden, 400 blz., ISBN 978 94 6105 
475 3, € 45,--

Mei: 
B. Kramer, Een lekenboek in woord en beeld. De Spegel der 
minschliken zalicheid, Hilversum: Verloren, gebonden + cd-rom, 
288 blz., ISBN 978 90 8704 346 9, € 29,--

J.P. Sigmond, Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende 
eeuw, Hilversum: Verloren, ingenaaid, 384 blz., ISBN 978 90 8704 
349 0, € 35,--

A. van de Sande, Prins Frederik der Nederlanden (1797-1881). 
Gentleman naast de troon, Nijmegen: Vantilt, gebonden, 384 
blz., ISBN 978 94 6004 122 8, tot 1 augustus € 24,95, daarna  
€ 29,95

B. Verheijen, Geschiedenis onder de guillotine. Twee eeuwen 
geschiedschrijving van de Franse Revolutie, Nijmegen: Vantilt, 
paperback, 176 blz., ISBN 978 94 6004 138 9, € 16,95

 
 
Rondom de inhuldiging: 
H. van Bree (red.), Beatrix. Koningin der Nederlanden, 
Houten: Spectrum, hardcover, 192 blz., ISBN 978 90 0032 
094 3, € 29,99

L. Andersson, L. Burgering en H. Wulfsen, Ik zal handha-
ven. Beatrix, koningin in een veranderd land, Amster-
dam: Boom, paperback, 304 blz., ISBN 978 94 6105 659 
7, € 19,90

E. Elzenga, De inhuldigingen. Van Willem I tot Beatrix, 
Amsterdam: De Nieuwe Kerk/Hermitage, hardcover, 240 
blz, ISBN 978 90 7865 338 7, € 17,95

R. Meijer en J. Hoedeman, Willem-Alexander. Van prins 
tot koning. De biografie, Amsterdam: Atlas-Contact, 384 
blz., ISBN 978 90 4502 454 7, € 19,95 
 
A. van der Zijl, Een dag om nooit te vergeten. 30 april 
1980 – de stad, de krakers en de koningin, Amsterdam: 
Querido, 84 blz., ISBN 978 90 214 4801 5, € 6,95

Een tekening van Peter van Straaten.
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