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REDACTIONEEL

‘Vertrouw je de Bijbel?’, vroeg een apologeet aan een student na een 
college. ‘Nee’, zei de student. ‘Waarom niet?’, werd hem gevraagd. Hij 
antwoordde slechts: ‘Hosea 13:16’ (14:1 NBV). De passage bevat een 
gruwelijk citaat waarin God een oordeel uitspreekt over Samaria, waarin 
zowel vrouwen als kinderen de dood zullen moeten vinden. De anekdote 
is aangehaald in de meest recente zomereditie van Christianity Today die 
enkele artikelen aan het onderwerp van christelijk geloof en oorlog wijdt. 
Voor christenen is het een van de lastigste hete hangijzers, een onderwerp 
dat we liever beschaamd negeren. In mijn hele leven heb ik slechts één 
keer een preek gehoord over Oudtestamentische door God bevolen 
strijd en uitroeiing – een leerpreek in de late middag voor een handjevol 
kerkgangers dan nog wel. Daarentegen is het een favoriet onderwerp in 
recente boeken van de New Atheists: de God die niet bestaat is vooral 
een legitimering van geweld in de handen van fanatici.

Historisch onderzoek zelf is doorgaans subtieler van aard, maar moet 
zich ook rekenschap geven hoe Bijbelse inzichten werden en worden 
vertaald en toegepast in een historische context. Zo werden de oorlogen 
van het oude Israël maar al te vaak als voorbeeld gezien voor hen die 
voor het geloof de wapens opnamen. Michael Walzer onderzocht in een 
gezaghebbend artikel bijvoorbeeld de manier waarop Exodus 32 (de 
opdracht van God aan Mozes om de aanbidders van het gouden kalf te 
doden) in de geschiedenis werd aangewend ter legitimatie van geweld.

Dit nummer van Transparant gaat vooral over de Eerste Wereldoorlog, die 
volgend jaar precies honderd jaar geleden begon en dan uitgebreid 
herdacht zal worden. Ongetwijfeld verwoordt George Harinck de eerste 
indruk van velen als hij in zijn column schrijft: ‘Religie en de Eerste 
Wereldoorlog had ik nooit met elkaar verbonden.’ Toch waren ze dat 
wel. De meest intense ideeën en emoties, vaak van religieuze aard, 
zullen zich altijd wel met de totaalervaring van oorlog verbinden. In zijn 
overzichtsartikel toont Enne Koops aan dat historici de religieuze context 
van de Eerste Wereldoorlog inmiddels hebben ontdekt. In het artikel van 
promovenda Hanneke Takken komt de verstrengeling tussen religie en 
oorlog het duidelijkst naar voren: zij concludeert dat zowel Duitse als 
Franse en Engelse geestelijken de neiging hadden de oorlog religieus 
te rechtvaardigen. Dat gold in veel mindere mate voor Winston Churchill, 
stelt Gert van Klinken in zijn bijdrage. Churchill geloofde weliswaar dat de 
oorlog werd gevochten voor de bescherming van het christendom, maar 
voor hem was dat vooral een culturele identiteit die weinig te maken had 
met het bestaan van God. Gerard Raven, ten slotte, ging op ons verzoek 
speuren op het internet naar mooie sites over de Eerste Wereldoorlog.

Daarnaast besteedt dit nummer aandacht aan de bestuurswisseling. 
Beatrice de Graaf trad af als voorzitter en maakte plaats voor Arjan Nobel. 
De redactie bedankt Beatrice voor haar tomeloze en inspirerende inzet 
voor de vereniging en het blad, en ziet in Arjan, voormalig redactielid van 
Transparant, een waardig en energiek opvolger. Beide voorzitters zetten 
nog eens uiteen waar de VCH vandaan kwam, en waar zij naar toe wil. 

David Onnekink

De Eerste Wereldoorlog
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Benoemingen (2)

Nacht van de Geschiedenis

Rijksuniversiteit Groningen 
400 jaar

Dr. Jan Teeuwisse, directeur van het museum Beelden 
aan Zee in Scheveningen, heeft 17 juni zijn oratie ge-
houden aan de Universiteit Leiden. Hij werd vorig jaar 
benoemd tot bijzonder hoogleraar Theorie en praktijk 
van de moderne beeldhouwkunst. Het gaat om een 
nieuwe leerstoel. Tevens is in die stad prof. dr. Jan Kolen 
per 1 juli 2013 benoemd tot hoogleraar landschapsar-
cheologie en cultureel erfgoed. De Canadees Michael 
Ignatieff is 11 juni in Leiden benoemd tot Cleveringa-
hoogleraar. De leerstoel van Cleveringa (foto) is een wis-
selende erebaan. De Universiteit van Amsterdam heeft 
dr. Emile Schrijver benoemd tot bijzonder hoogleraar 
Geschiedenis van het joodse boek aan de Faculteit der 
Geesteswetenschappen van de universiteit. Aan dezelfde 
faculteit is dr. G. H. Janssen benoemd tot hoogleraar 
Vroegmoderne geschiedenis. 

In het najaar wordt de Nacht van de 
Geschiedenis weer gehouden. Op 5 oktober 
staat deze tiende Nacht van de Geschiedenis 
gepland in het Rijksmuseum in Amsterdam. 
Journalist en publicist Ian Buruma is de hoofd-
spreker. Tijdens dit festijn worden de geno-
mineerden van de Libris Geschiedenisprijs 
geïnterviewd. De uitreiking van de prijs, 
waaraan een bedrag van 20.000 euro is ge-
koppeld, staat gepland voor 20 oktober. De 
Nacht van de Geschiedenis vormt het start-
sein voor de Maand van de Geschiedenis. 
Die heeft dit jaar als thema Vorst & Volk. Dit 
jaar wordt voor het eerst een Maand van de 
Geschiedenisboek uitgegeven. Auteur is jour-
nalist Coen Verbraak. 

De Rijksuniversiteit Groningen bestaat in 2014 400 
jaar. De universiteit is in de zomer begonnen met 
de publiciteitscampagne. Het tachtigste lustrum 
wordt een maand lang gevierd: van 15 mei tot en 
met 15 juni in 2014. Het thema van het jubileum is 
For Infinity (4∞). De universiteit legt het thema uit: 
“Het thema For Infinity is gekozen omdat het aan-
sluit bij de drie focusgebieden van de universiteit: 
Energy, Healthy Ageing en Sustainable Society. Het 
verwoordt echter ook het gevoel dat studeren en 
werken in Groningen een bijzondere beleving is, 
die je de rest van je leven bijblijft; je draagt voor 
eeuwig, for infinity (4∞), het Groningse DNA met je 
mee.”

beeld Universiteit Leiden

beeld Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

beeld Transparant
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CPG blijft voortbestaan

Bezuinigingen

Benoemingen (1)

Even leek het er om te spannen aan het begin 
van de zomer. Het kabinet had het voornemen 
de subsidie aan het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis in Nijmegen stop te zetten en 
daarmee het instituut op te heffen. Volgens mi-
nister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van 
Onderwijs is de instelling “niet uniek en excellent” 
en daardoor “niet noodzakelijk voor ons weten-
schapsstelsel”. Inmiddels heeft de Tweede Kamer 
voor directe opheffing een stokje gestoken met 
het aannemen van een motie. De parlementariërs 
van de motie verzoeken de regering om in overleg 
met alle betrokkenen een oplossing te zoeken voor 
de continuïteit van het CPG. Het kabinet moet de 
Kamer hierover informeren voor de Miljoenennota 
van september.

Bezuinigingen treffen ook andere instanties die zorg 
dragen voor de geschiedenis. Zo gaat de biblio-
theek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (foto) 
weg. Het Tropeninstituut moet zijn boekencollectie 
ontmantelen vanwege een subsidiestop van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat niet door 
derden wordt overgenomen, verdwijnt zonder par-
don in de vuilnisbak. Het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie (NIOD) moet de Herengracht 
in Amsterdam verlaten. De Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen (KNAW), waartoe het 
NIOD behoort, wil het oorlogsinstituut samenvoegen 
met andere instellingen en onderbrengen bij het 
gebouw van het Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis (IISG). Deze plannen zijn nog niet ge-
concretiseerd. 

De Vrije Universiteit heeft per 1 mei wetenschaps-
historicus dr. Ab Flipse benoemd tot universiteits-
historicus. Het College van Bestuur van de VU 
besloot eind vorig jaar deze functie in te stellen. 
Met ingang van 1 juli 2013 is de historicus Bart 
Wallet (foto) benoemd tot onderzoekscoördina-
tor bij het Historisch Documentatiecentrum voor 
het Nederlands Protestantisme (HDC) aan die 
universiteit. Wallet, expert in Nederlands-Joodse 
geschiedenis, gaat bij het HDC zijn kennis van het 
Jodendom inbrengen in breder religiehistorisch 
onderzoek. Op 10 juli is Marjolein ’t Hart benoemd 
tot bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der 
Letteren van de Vrije Universiteit, met als leerop-
dracht geschiedenis van staatsvorming in mondi-
aal perspectief.

NIEUWS

beeld Flickr

beeld Wikimedia

beeld RD, Anton Dommerholt
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Gemobiliseerden in Waalwijk in 1914. beeld www.waalwijk.nl



Een ‘blinde vlek’ of ‘gewist’?
In 1997 schreef historicus Maar-
ten Brands, namens het Nederlands 
Instituut voor Oorlogsdocumentatie 
(NIOD), een artikel waarin hij de Eerste 
Wereldoorlog een ‘blinde vlek in het 
collectieve bewustzijn van Nederland’ 
noemde.2 Historicus Paul Moeyes kwam 
vorig jaar in het Historisch Nieuwsblad 
op deze zinsnede terug en corrigeerde 
Brands als volgt: ‘Volgens mij is dat niet 
waar. Het is gewoon gewist’.3

Zowel de beeldvorming van Moeyes 
als Brands is te eenzijdig. Moeyes’ 
stelling suggereert kwade opzet. Het 
‘wissen van het verleden’ doet, met 

een beetje kwade fantasie, denken aan 
verfoeilijke praktijken van censuur, 
geschiedvervalsing en boekverbran-
dingsscènes uit de tijd van Reformatie 
en totalitaire dictaturen. Brands’ stelling 
dat de periode 1914-1918 een ‘blinde 
vlek’ is in het collectieve bewustzijn van 
Nederland, is evenmin conform de wer-
kelijkheid. Tot 1997 is er namelijk best 
het nodige verschenen op dit terrein.4 
Het meest bekend is de publicatie van 
de jurist C. Smit, Tien studiën betreffen-
de Nederland in de Eerste Wereldoor-
log (Groningen 1975), maar wie even 
verder zoekt komt nog wel meer tegen. 
Zoals de Elsevier-uitgave Nederland in 

den oorlogstijd van C. Broekema en H. 
Brugmans uit 1920, de informatieve 
tweedelige bundel De donkere poort van 
P.H. Ritter jr. uit 1931, minstens zeven 
memoires (uitgebracht tussen 1916 
en 1970 door onder meer de politici 
M.W.F. Treub, P.J. Troelstra en N. Bos-
boom5), handboekhoofdstukken zoals in 
E.H. Kossmanns regelmatig herdrukte 
tweedelige boek De lage landen (1978)6 
en een artikel uit 1988 van H.W. von 
der Dunk.7

De Grote Oorlog is dus geen ‘blinde 
vlek’ en evenmin ‘gewist’ uit ons na-
tionale geheugen, goedwillig dan wel 
kwaadwillig. Een betere typering is dat 
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De kogel  
door de kerk?
Het Nederlandse christendom tijdens de 
oorlogsjaren 1914-1918: historiografie en 
onderzoeksperspectieven

Inleiding
Volgend jaar vinden in heel Europa her-
denkingen plaats rond het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog, dan honderd 
jaar geleden. Nederland was tijdens 
deze oorlog politiek-militair neutraal. 
Toch vinden ook hier te lande allerlei 
activiteiten plaats, die gecoördineerd 

worden door de “Stichting 100 jaar 
Nederland en de Eerste Wereldoorlog”. 
Deze Stichting inventariseert weten-
schappelijke publicaties en activiteiten 
die de relatie Nederland en de Eerste 
Wereldoorlog aangaan.1 Het Nederland-
se christendom in de jaren 1914-1918 is 
een van die onderwerpen.

De kernvraag van deze bijdrage is in 
hoeverre het zojuist genoemde thema 
binnen de historiografie behandeld is 
en welke onderzoeksperspectieven cq. 
onderzoeksvragen er op dit terrein nog 
openliggen. Dit artikel begint met een 
overzicht van de hoofdlijnen uit de 
geschiedschrijving over Nederland en 
de Eerste Wereldoorlog. Wat is er op dit 
gebied verschenen? Daarna kijken we 
achtereenvolgens naar de buitenlandse 
historiografie over de Grote Oorlog en 
religie, en naar wat er op dit gebied over 
het neutrale Nederland is verschenen. 
Afsluitend doet dit artikel een aantal 
suggesties voor toekomstig onderzoek.

Nederlands monument voor neutraliteit 1914-
1918. beeld Wikimedia
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Buitenlandse en Nederlandse 
historiografie
De aandacht voor religie in de histo-
riografie over de Eerste Wereldoorlog, 
allereerst in de oorlogvoerende landen, 
past in een omslag die vanaf de tweede 
helft van de jaren 1970 in fases zijn 
beslag kreeg. In de militaire geschied-
schrijving begon er toen, eerst via 
Franse en Britse historici, aandacht te 
ontstaan voor culture de guerre of war 
culture. Deze nieuwe cultuurhistorische 
insteek bracht de oorlogsgeschiedschrij-
ving verder dan de voorheen politieke, 
economische of militaire benaderingen. 
Nieuwe thema’s vonden ingang, zoals de 

mentaliteit van de soldaten, hun bele-
ving en verwerking van geweld of rouw, 
genderaspecten en – uiteindelijk – ook 
religieuze thema’s.13

In de buitenlandse historiografie heeft 
het onderwerp religie tijdens de jaren 
1914-1918 de nodige aandacht gekre-
gen, voornamelijk het afgelopen decen-
nium. Deze historiografische ‘stroming’ 
brengt hoofdzakelijk vier thema’s voor 
het voetlicht: de rol cq. houding van 
katholieke en protestantse kerken, de 
zielzorg door geestelijken en predikan-
ten, de oorlogsprediking en de verande-
rende geloofsbeleving van militairen.14

In de geschiedschrijving over oorlog-

voerende landen is religie dus een goed 
onderzocht thema. Maar hoe zit dat met 
de historiografie over het neutrale Ne-
derland gedurende de jaren 1914-1918? 
Wat er tot nu toe is verschenen heeft 
zich beperkt tot een aantal thema’s: het 
christenpacifisme (Herman Noorder-
graaf en John Exalto), in monografieën 
verweven beschouwingen en enkele 
losse artikelen over de cultuurreligieuze 
impact van de oorlog (George Harinck), 
de invloed van de oorlog op de theolo-
gie (Martien Brinkman) en de oorlogs-
prediking in gereformeerde kringen in 
Nederland (Enne Koops).15

Onderzoeksperspectieven
In een recente publicatie is verkend 
welke onderzoeksperspectieven er, ge-
zien het beschikbare bronnenmateriaal 
en openstaande vragen, nog zijn op het 
raakvlak van de Eerste Wereldoorlog en 
het Nederlandse christendom. Onder-
zoek zou daarbij eventueel plaats kun-
nen vinden in vergelijkend perspectief 
met de situatie in buitenlandse kerkge-
nootschappen.16

In elk geval de volgende onderwer-
pen en vraagstellingen verdienen 
nog aandacht (waar thema’s al op de 
wetenschappelijke agenda staan is dit 
expliciet vermeld):

1) De prediking in het overwegend 
protestantse Nederland, Duitsland en/of 
Engeland vergeleken met het katholieke 
België en Frankrijk tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. In hoeverre vertoonden 
de katholieke kanselredes inhoudelijk 
gelijkenis met de protestantse prediking 
op het vlak van apolyptiek, cultuurkri-
tiek, cultuurpessimisme en schuldvraag? 
Drs. Hanneke Takken, die op dit thema 
hoopt te promoveren aan de Universiteit 
Utrecht, gaat in deze Transparant nader 

Predikant G. Wisse te midden van militairen. beeld Memoires van G. Wisse (1953)
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het historische beeld van Nederland in 
de jaren 1914-1918 lange tijd beperkt 
en eenzijdig is gebleven. De belangrijk-
ste verklaringen hiervan zijn dat na de 
Eerste Wereldoorlog andere kwesties de 
aandacht vroegen, zoals de crisisjaren 
1930, het debat over goed-fout of grijs 
tijdens de Tweede Wereldoorlog en 
de tot in de jaren 1980 aanhoudende 
‘verzuilingsgeschiedschrijving’ vanuit 
eigen ideologische kaders. Datgene wat 
wel over Nederland tijdens de Eerste 
Wereldoorlog verscheen was eenzijdig 
politiek, diplomatiek en economisch van 
aard.

Rond de millenniumwisseling voltrok 
zich een historiografische kentering. Dit 
gebeurde vooral op instigatie van het 
NIOD, dat zijn onderzoeksterrein in 
2000 verbreedde tot de oorlogsvoering 
in de hele twintigste eeuw.8 De Stichting 
Studiecentrum Eerste Wereldoorlog 
(SSEW) – die vanaf 2002 tweejaarlijks 
de bundel De Grote Oorlog. Kroniek 
1914-1918 uitbrengt9 met daarin veel 
aandacht voor de Nederlandse situ-
atie – ontplooide ook veel initiatief. Ten 
slotte verschenen er veel monografieën 
van diverse Nederlandse historici, van 
wie Moeyes’ Buiten schot (2000) het 
belangrijkste werk is. De golf publica-
ties na 2000 vestigde de aandacht op 
andere thema’s, zoals de opvang van en 
omgang met Belgische vluchtelingen, 
militair-strategische aspecten, media en 
gender.

Wie de publicaties echter goed be-

kijkt, valt op dat het accent nog steeds 
zwaar ligt op politiek, diplomatie en 
economie.10 Aandacht voor culturele, 
mentaliteitshistorische, godsdienstige of 
sociale invloeden van de Grote Oorlog 
in Nederland ontbreekt nagenoeg ge-
heel. Historicus Hans Krabbendam con-
stateerde reeds in 2002 in dit blad dat 

de ‘religieuze aspecten van de oorlog in 
Nederland’ nog op behandeling wach-
ten.11 Eenzelfde constatering deed Paul 
Luykx vier jaar later in het NIOD-jaar-
boek. Over de SSEW-reeks De Grote 
Oorlog. Kroniek 1914-1918 stelde hij 
dat men hierin tevergeefs zoekt naar ‘ar-
tikelen over de rol van kerk en religie’.12 
Het bijzondere is wel dat Luykx dit 
vaststelt, maar dat we vervolgens in het 
betreffende NIOD-jaarboek zelf geen 
artikelen tegenkomen die specifiek gaan 
over de Nederlandse kerken en religie 
tijdens de Grote Oorlog. De aandacht 
gaat ook in deze bundel uit naar de 
oorlogvoerende landen.

Predikant G. Wisse te midden van militairen. beeld Memoires van G. Wisse (1953)
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COLUMN

De ansichtkaart 
uit Noyon

George Harinck

Religie en de Eerste Wereldoorlog had ik nooit met elkaar 
verbonden. Ik was in Parijs geweest, had het immense 
paleis van Versailles bezocht en de Spiegelzaal een paar 
keer doorwandeld – hier had de Amerikaanse president 
Woodrow Wilson in 1919 getracht een betere wereldorde te 
verwezenlijken. Ik had door de raampjes van de treinwagon 
gekeken in het bos van Compiègne, waar op 11 november 
1918 de wapenstilstand getekend werd. Ik was in het eens 
kapot geschoten Ieper, waar in de Menenpoort elke avond 
de Last Post wordt geblazen. Ik las Barbara Tuchmans 
Kanonnen van augustus, Paul Moeijes Buiten schot en heb 
de Reisgids naar de Eerste Wereldoorlog van Chrisje en 
Kees Brants in de kast staan.
Maar ik was nog nooit in Noyon geweest. Het stadje ligt 20 
kilometer van Compiègne, aan de Oise. Ook al lag het in 
1915 in de frontlinie, Noyon komt niet voor in mijn reisgids 
over de Eerste Wereldoorlog. Er is geen loopgraaf noch 
monument, behalve een plaquette  in de kerk met de 
namen van gesneuvelden. Maar daarvoor ging ik niet naar 
Noyon. 
Niemand komt zomaar in Noyon, want het stadje heeft 
niets te bieden. De reden dat ik erheen reed was Johannes 
Calvijn. Hij werd daar geboren op 10 juli 1509. Hij heeft 
er geen grootse dingen gedaan en er zijn hem geen 
bijzondere dingen aangedaan. De enige roem van Noyon 
is Calvijn. Ik bezocht het museumpje, de Institutie lag er, 
mijn vrouw kocht er een aardenwerken hugenotenkruis, 
met de duif eronder bungelend aan een touwtje. De oorlog 
was weg uit onze hoofden. We beseften dat we ons in 
dit oerkatholieke stadje op een klein protestants eilandje 
bevonden: plaatsbepalingen uit een  andere oorlog. 
Buiten gekomen in Noyon was het markt. Een kraam bood 
oude ansichten en daar liep ik de oorlog weer tegen het 
lijf. Ik vond een kaart met daarop Franse soldaten die in 
1917 afmarcheerden over de markt van Noyon, nadat ze 
de Duitsers verslagen hadden. Misschien ook wel langs het 
museumpje.  Het calvinisme en de Grote Oorlog werden 
voor mij in Noyon verbonden. Ik zette de ansichtkaart op 
pagina 19 van mijn proefschrift, als teken van de verbinding 
van religie met de moderne tijd.
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op dit onderwerp in.

2) De geestelijke verzorging in het leger. 
Hoe was deze georganiseerd en waarom 
en op welke manier veranderde de 
structuur van de geestelijke verzorging 
door de wereldoorlog? Dit is een thema 
waarvoer ikzelf hoop te publiceren in 
2014. 

3) De religieuze zorg voor Belgische 
vluchtelingen in Nederland, in de di-
verse vluchtelingenkampen in (bijvoor-
beeld) Ede, Amersfoort en Harderwijk. 
Over de vluchtelingenkampen zijn wel 
diverse herdebnkingsboekjes versche-
nen, maar deze zijn feitelijk, bondig en 
oppervlakkig over de religieuze gang 
van zaken. 

4) De algemene invloed van de mobi-
lisatie op religieuze ontwikkelingen en 
houdingen. Beïnvloeding is aanneme-
lijk, aangezien militairen van diverse 
denominaties vier jaar lang gezamen-
lijk in de grensgebieden en stellingen 
zaten, talrijke Nederlandse gezinnen het 
langdurig zonder vader moesten stellen 
en het kerkelijke leven, aldus diverse 
periodieken uit de oorlogsjaren, hier-
door in de knel kwam. Maar ook andere 
effecten zijn mogelijk, zoals moralisme 
en wellicht extremisme. Zo voert de 
schrijver J.K. van Eerbeek – een pseudo-
niem van de gereformeerde Zwollenaar 
Meindert Boss – in zijn roman Lichting 
’18 (1932) over de mobilisatietijd, een 
zekere Anton Homan op. Deze gerefor-
meerde jongen is tot in zijn vezels ge-
raakt door het oneerlijke oorlogsgeweld 
in Europa (waarbij de oorlogvoerende 
landen allemaal God voor hun karretje 
spannen) en verandert in een verwoed 
moralist.17

5) De relatie tussen de Eerste Wereld-
oorlog cq. de groei van het socialisme 
en de ontkerkelijking in het interbellum 
in Nederland. Tussen 1909 en 1920 was 
sprake van een procentuële verdubbe-
ling van de ontkerkelijking in Neder-
land, van 9 naar 18 procent. 

6) De invloed van de Eerste Wereldoor-
log op religieuze uitingen, praktijken 
en opvattingen in de oorlogvoerende 
landen en neutrale landen, dus in een 
vergelijkend perspectief. Welke verschil-
len deden zich voor tussen neutrale en 

oorlogvoerende landen als het gaat om 
religieuze conflicten, moraal en mo-
raliteit onder militairen in oorlogs- en 
mobilisatiesituaties?18 

Speciale editie
In november 2014 besteedt de Stichting 
Studiecentrum Eerste Wereldoorlog in 
een speciale editie van de publicatie-
reeks De Grote Oorlog. Kroniek 1914-
1918 en middels een congres, uitge-
breid aandacht aan het thema van het 
Nederlandse christendom en de Eerste 
Wereldoorlog. Diverse onderwerpen die 
hiervoor als onderzoeksperspectieven 
zijn voorgesteld, zullen in deze bundel 
– die verschijnt bij Uitgeverij Aspekt 
in Soesterberg – aan de orde komen. 
Geïnteresseerden verwijs ik, naast de ar-
tikelen in deze special van Transparant, 
graag naar de genoemde bundel en het 
SSEW-congres. 
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Inleiding
In 1913 werd de liberale politicus 
Winston Churchill (1874-1965) door de 
Britse premier Herbert Asquith (1852-
1928) uitgenodigd op diens zomerver-
blijf in Schotland, met uitzicht op de 
zee. Hier kreeg Churchill het aanbod om 
First Lord of the Admiralty te worden, 
minister van Marine. Hij accepteerde 
gretig. Churchill besefte zijn verantwoor-
delijkheid terdege: leidinggeven aan de 
grootste maritieme macht ter wereld, in 
een onrustig tijdperk. Later die avond 
sloeg hij de King James op:

 
“My mind was dominated by the news 
I had received of the complete change 
in my station and of the task entrusted 
to me. I thought of the peril of Britain, 
peace-loving, unthinking, little 
prepared, of her power and virtue, and 
of her mission of good sense and fair 
play. I thought of mighty Germany, 
towering up in the splendour of the 
Imperial State and delving down in 
the profound, cold, patient, ruthless 
calculations (…) I opened the Book 
at random, and in the 9th Chapter of 
Deuteronomy I read:
 
‘Hear, O Israel: Thou art to pass over 
Jordan this day, to go in to possess 
nations greater and mightier than 
thyself, cities great and fenced up to 
heaven (…). Not for thy righteousness, 
or for the uprightness of thine heart, 
dost thou go to possess their land: but 
for the wickedness of these nations 
the Lord thy God doth drive them out 
from before thee, and that He may 
perform the word which the Lord 
sware unto thy fathers, Abraham, 
Isaac, and Jacob.1’”

 
“It seemed a message full of reassur-
ance”, aldus Churchill.2 Maar wat hield 
deze verzekering voor hem in? Deze 
bijdrage kijkt naar de ervaring van de 
Eerste Wereldoorlog vanuit Brits per-
spectief en vergelijkt deze kort met de 
neutrale Nederlandse situatie.
 
“Standeth or falleth”
Of Engeland echt zo peace-loving was 
als Churchill deed voorkomen, werd in 
Nederland sterk betwijfeld. Daar was 
men de Boerenoorlog niet vergeten. Toen 

de oorlog van 1914 uitbrak, vatten de 
meeste Britten deze echter op als een 
morele kruistocht. De Duitse schending 
van de neutraliteit van België versterkte 
de Britse overtuiging voor een goede 
zaak te vechten. Dat werd beschouwd 
als inbreuk op zowel christelijke ethiek 
als ‘fair play’. Dienst aan het front werd 
zo uitgetild boven een al te eenvoudig 
nationalisme, dat overigens niet ont-
brak. Op te komen voor het recht van 
de zwakkere (België) betekende een 
vorm van imitatio Christi. Het schilderij 
The Great Sacrifice, van James Clark, 
kwam in menige kerk en ziekenhuiszaal 
te hangen. Dit schilderij verbeeldt een 
gesneuvelde soldaat naast een afbeelding 
van Christus aan het kruis. Gezien de 
grootschalige circulatie van The Great 
Sacrifice moet menigeen zich in dit beeld 
hebben herkend.3

Toch was het voor de Church of En-
gland allerminst eenvoudig om mee te 
doen aan de beginnende kruistocht tegen 
het Teutoonse kwaad. De belangrijkste 
reden daarvoor was dat de scheidslijnen 
dwars door christelijk Europa liepen. 
De Church of Engeland zag zich belast 
met het organiseren van begrafenissen 
van Duitse vliegeniers – vijanden, maar 
toch medechristenen. Eenvoudig was die 
opgave niet. Op een kerkhof in Suffolk 
loste men het probleem zo op door de 
zerk van een omgekomen Zeppelinbe-
manning als tekst Romeinen 14:4 mee 
te geven: “Who art thou that judgest 
another man’s servant. To his own mas-
ter he standeth or falleth.”4

 
Paradox van het christendom
Henry Scott Holland, voorman van de 
Christian Social Union, moest toegeven: 
“The paradox of Christianity and War 
falls within Christ Himself.”5 Churchill 
was dat eveneens opgevallen. Het chris-
tendom stond, net als andere religies, 
niet boven de werkelijkheid maar maakte 
daarvan deel uit. Iedere waarnemer kon 
opmerken dat de grote kerken in Europa 
steevast de zijde kozen van het eigen 
land. Churchill maakte hieruit op dat de 
kerken een functie hadden in de maat-
schappij. Op gevoelsniveau hielpen ze de 
mens diens lot te dragen, maar rationeel 
gezien bestond er geen reden te geloven 
in wonderen. Wat schietgebedjes niet 
uitsloot. Churchill sprak uit ervaring als 
frontofficier in 1916:

“As it was I passed through a violent 
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and aggressive anti-religious phase 
which, had it lasted, might easily have 
made me a nuisance. My poise was 
restored during the next few years by fre-
quent contact with danger. I found that 
whatever I might think and argue, I did 
not hesitate to ask for special protection 
when about to come under the fire of 
the enemy: nor to feel sincerely grateful 
when I got home safe for tea.”6

 
Een schietgebedje was echter niet 
hetzelfde als het vroegere voorzienig-
heidsgeloof. Het aantal opgeofferde 
jonge levens bij Verdun en de Somme 
was daarvoor veel te groot. In zijn in 
de jaren 1920 geschreven geschiedenis 
van de Wereldoorlog, The World Crisis, 
haalde Churchill een passage aan uit een 
elegie in de bundel Shropshire Lad van 
A.E. Houseman.7 Diens poëzie had rond 
de eeuwwisseling de aandacht getrok-
ken in Groot-Brittannië. Houseman was 
als classicus verbonden aan Cambridge 
University. Hij beschreef de wereld als 
een prachtige plek, die verlaten was door 
zijn Schepper. In deze situatie dreigde 
de mens af te zakken tot het niveau 
van de andere wezens die de planeet 
bevolkten, een leven waarin de strijd om 
het bestaan de boventoon voerde. Gods 
aanwezigheid was nog steeds voelbaar in 
de levende natuur, maar zijn afwezigheid 
bleek uit de onverbiddelijke realiteit van 
de dood.
 
“A frantic and miserable world”
Het sterven in deze oorlog was groot-
schaliger dan ooit. Individueel helden-
dom kwam nog steeds voor, maar met de 
uitkomst van het conflict had dat weinig 
meer te maken. De oorlog zou worden 
beslist door ‘materiaalslagen’: een soort 
veldslagen waarin uiteindelijk alleen 
brute overmacht de doorslag gaf en die 
talloze levens kostte. Churchill:

 
The New Year’s light of 1916 rising 
upon a frantic and miserable world 
revealed in its full extent the immense 
battlefield to which Europe was 
reduced and on which the noblest 
nations of Christendom mingled in 
murderous confusion. (…) There was 
no escape.8 

 
De kille logica van de frontenoorlog leek 
een bevestiging van het wereldbeeld van 
Houseman. Churchill was ervan over-
tuigd dat het effect op de christelijke 
Europese bevolking op termijn niet zou 
uitblijven:

“It will appear not only horrible 
but incredible to future generations 
that such doctrines should have 
been imposed by the military 
profession upon the ardent and heroic 
populations who yielded themselves to 
their orders. It is a tale of the torture, 
mutilation or extinction of millions 
of men, and of the sacrifice of all that 
was best and noblest in an entire 
generation.”9

 
Jarenlange legerervaring had Churchill 
vertrouwd gemaakt met de brute realiteit 
van een gewapend conflict. Zijn bele-
venissen lieten zijn religieuze wereld-
beschouwing allerminst onberoerd. 
Churchill was christelijk opgevoed, maar 
zijn persoonlijke geloof was veranderd 
sinds zijn jeugd. Dit had te maken met 
het multireligieuze karakter van het 
Britse Empire en leger:

 
“In the Army there were regular 
church parades, and sometimes 
I marched the Roman Catholics 
to church, and sometimes the 
Protestants. Religious toleration in 
the British Army had spread until it 
overlapped the regions of indifference. 
(…) There was general agreement 
that if you tried your best to live an 
honourable life and did your duty 
and were faithful to friends and not 
unkind to the weak and poor, it did 
not matter much what you believed 
or disbelieved. All would come out 
right. This is what would nowadays 
I suppose be called the Religion of 
Healthy-Mindedness.”10

 
Deze tolerantie relativeerde de waar-
heidsaanspraak van afzonderlijke 
religies. De pragmatische Churchill 
beschouwde godsdienst als een nuttige 
vorm van sociale disciplinering.11

De Church of England met haar rijke 
traditie werd door Churchill op waarde 
geschat, ondanks zijn ironie. De aardse 
en sociale betekenis van religie was des 
te groter omdat een bovennatuurlijke 
fundering in hemel en hel naar alle 
waarschijnlijkheid niet bestond. Chur-
chill werd in dit vermoeden bevestigd 
door de Schotse sociaaldarwinist William 
Winwood Reade, wiens The Martyrdom 
of Man (1872) hij met belangstelling 
gelezen had.12 Het ontbrak Winwood 
Reade niet aan empathie met de zwak-
ken en onderdrukten, maar dat deed 
niet af aan zijn oordeel dat de strijd om 
overleven in de menselijke samenleving 

in principe dezelfde was als die in de na-
tuur. Godsdienst kon de hardheid daar-
van verzachten, maar van één exclusieve 
ware religie was geen sprake. Evenmin 
van de zekerheid van een eeuwig leven. 
Churchill omschreef The Martyrdom 
of Man als “a concise and well-written 
universal history of mankind, dealing 
in harsh terms with the mysteries of all 
religions and leading to the depressing 
conclusion that we simply go out like 
candles”.13 

Het wegvallen van zekerheid aangaande 
het hiernamaals was diep verontrustend. 
Menig Brits soldaat vergeleek de levens-
gevaarlijke troepenbewegingen bij de 
Somme met de voetangels en klemmen 
op de tocht van Christen in de beschrij-
ving van de puritein John Bunyan. Daar 
was tenminste zeker dat voor de gelovige 
de hemel wachtte aan het eind van de 
moeizame reis.14 Het verlies van zeker-
heid stelde Churchill voor de prangende 
vraag of daarmee ook niet het fundament 
werd ondergraven onder de Britse cul-
tuur die hij zo liefhad. Vanaf dit mo-
ment, aldus David Cannadine, stond zijn 
politiek in het verontrustende teken van 
“the haunting fear of national decline”.15

 
Weerzien met de doden
Niet iedereen was even sceptisch als 
Churchill. J.R.R. (Ronald) Tolkien 
(1892-1973) behield aan het front zijn 
rooms-katholieke geloof én het vertrou-
wen in een hiernamaals. De schijnbaar 
zinloze dood van veel goede vrienden 
bleef hem echter bezighouden. Duistere 
landschappen in Tolkiens latere werk 
(o.a. The Fellowship of the Ring) riepen 
de herinnering op aan het westelijk 
front, en in het contact met christelijke 
schrijvers als Clive Staples Lewis bleef 
de herinnering aan gestorven kameraden 
een belangrijk thema.16

Sommigen probeerden zekerheid over 
het hiernamaals te verkrijgen op een on-
conventionele manier. Een hartverscheu-
rend aspect van de herinneringscultuur 
in Engeland na 1918 is de vertwijfelde 
poging om het persoonlijke contact met 
de doden te herstellen. De al in het Vic-
toriaanse tijdperk aanwezige belangstel-
ling voor het spiritisme kreeg een impuls 
door de massaliteit van de verliezen in 
‘the Great War’. Een verdediger was 
Arthur Conan Doyle, de bedenker van de 
detective Sherlock Holmes. Doyle geloof-
de dat het vermogen om psychische fe-
nomenen waar te nemen deel uitmaakte 
van de natuurlijke werkelijkheid, en dus 
iets anders was dan het door Churchill 
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De Eerste Wereldoorlog was meer dan alleen een militair en politiek conflict. 
Het was een oorlog tussen beschavingen, een conflict tussen culturen waarin 
deelnemers geloofden grote waarden te verdedigen. Terwijl de generaals zich 
bogen over militaire strategieën, formuleerden de Franse, Duitse en Britse kerken 
hun eigen spirituele oorlogsdoelen. Want nadat ze in de marge van de samen-
leving waren geraakt, leek de oorlog het tij even te keren. Op de langere duur 
bleek de oorlog het volk niet te leren bidden. Vooral Britse en Duitse geestelijken 
moesten concluderen: de oorlog was toch vooral een leerschool voor de kerk.
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betwijfelde wonder. De bewering dat de 
geesten van de doden zichtbaar gemaakt 
konden worden op de gevoelige plaat, 
diende volgens Doyle serieus genomen 
te worden. ‘Spirit photographs’, onder 
meer genomen tijdens de plechtigheden 
van Remembrance Day in Whitehall, 
waren populair in de eerste jaren na de 
oorlog. Jay Winter benadrukt hoezeer dit 
spiritisme door de Britten serieus werd 
genomen. De anglicaanse bisschop van 
Worcester nodigde Doyle in oktober 
1919 uit om een lezing over het thema te 
komen houden in de kathedraal aldaar. 
Spiritisten als Doyle probeerden een 
vorm van troost te bieden die in tradi-
tionele vormen van religie niet meer te 
vinden was:

 
“Given his enhanced convictions, and 
the evident need for help among so 
many people who had lost loved ones 
in the war, Conan Doyle entered into 
full-time evangelism. It is evident that 
the war did not create these beliefs; it 
clarified them and enabled him to use 
them to try to create a new synthesis 
between Darwinian evolution and 
humanistic Christianity.”17

 
Vergelijking met Nederland
Het is niet eenvoudig de impact van 
‘the Great War’ op de samenleving in 
Groot-Brittannië te vergelijken met die in 
Nederland. In menig Engels dorp vaagde 
de oorlog een generatie jongemannen 
compleet weg, of verminkte die voor het 
leven. De schok was immens. De oorlog 
sloeg een breuk. Hoewel de daling van 
kerkelijk meelevende anglicanen als 
percentage van de totale bevolking binnen 
de perken bleef (tussen 1913 en 1939: 
11,7%),18 bestond er een wijdverbreid 
gevoel dat de belevingswereld onherstel-
baar veranderd was. Dit proces was in 
de Engelstalige wereld al begonnen in de 
negentiende eeuw, mede onder invloed 
van het sociaaldarwinisme. De christelijke 

beschaving bleef een groot goed, al was 
het maar in termen van troost en sociale 
orde. De natuurlijke werkelijkheid zag 
er echter anders uit dan die beschaving 
deed voorkomen. Darwin had dit voor 
de dieren aangetoond, de oorlog voor de 
mensen aan het westelijk front. Daar was 
eveneens de dominantie van de technolo-
gie aan het licht gekomen. Churchill had 
het allemaal meegemaakt. De reassurance 
die hij van een instelling als de Church 
of England verwachtte kwam neer op het 
helpen in stand houden van de christe-
lijke beschaving. Als hij iets vreesde dan 
was het dat met het bestel van 1914 ook 
de geestelijke waarden van die voorbije 
wereld waren ingestort. Zou dat het geval 
blijken, dan zouden de moderniteit van de 
technologie en de nog steeds in de mens 
aanwezige barbaar in het vervolg van de 
twintigste eeuw een fatale combinatie met 
elkaar kunnen aangaan:

 
“The modes of thought of men, the 
whole outlook of affairs, the grouping 
of parties, all have encountered violent 
and tremendous changes in the deluge 
of the world.”19

 
In Nederland is tussen 1914 en 1918 van 
een dergelijke omwenteling nauwelijks 
sprake geweest. Hier vormde de ‘Grote 
Oorlog’ een interval in een periode van 
vrijwel onafgebroken economische en 
intellectuele bloei. Deze ‘tweede gouden 
eeuw’20 had ingezet rond 1890 en zou 
met onderbrekingen aanhouden tot 
1929. Dit was een tijdvak van zelfver-
trouwen en ontplooiing. De impact op 
het Engelse publiek van de bestseller 
The Perfect Summer21 van Juliet Nicol-
son kwam Nederlanders vreemd voor: 
wat voor de Britten aanvoelde als een 
verloren paradijs vormde voor Neder-
landers de voortgang van de bestaande 
ontplooiing. 

Nederland kende zijn ‘zuilen’, maar die 
waren op belangrijke terreinen als kies-
recht, onderwijs en sociale zekerheid tot 
consensus gekomen. Er was niet enkel 
sprake van afbraak, maar ook van con-
structieve opbouw. Tijdens de Eerste We-
reldoorlog is de onderwijspacificatie van 
1917 daarvan een sprekend voorbeeld. 
Dit wil uiteraard niet zeggen dat de Eer-
ste Wereldoorlog in Nederland zonder 
effect bleef. De historici Enne Koops en 
George Harinck hebben terecht gewezen 
op de afschuw die deze slachting op-
wekte, blijkend uit een sterk cultuurpes-
simisme in de gereformeerde prediking 
en op een verminderd vertrouwen in de 

cultuur.22 Desondanks was de ideolo-
gische inslag van de samenleving taai, 
zowel bij links als bij rechts. Een nijvere 
instelling, geloof, redelijkheid, politiek 
engagement: ze dienden als richtsnoer bij 
het bouwen aan de toekomst.

Weinig Nederlanders gingen zo ver als 
Churchill, die een sociaaldarwinistische 
analyse van de menselijke maatschap-
pij bewezen achtte door zijn ervaringen 
aan het front. Het betekende voor hem 
dat ál de zojuist genoemde kenmer-
ken van beschaving kwetsbaar waren 
gebleken. In de loopgraven waren ze 
weggevaagd. De in het christendom 
gewortelde cultuur van het vrije Westen 
viel niet te handhaven zonder fysieke 
strijd. Het was deze analyse die aan de 
basis lag van Churchills felle polemiek 
tegen het communisme en nationaalso-
cialisme. Churchill werd in het interbel-
lum beschouwd als radicaal. Met hem 
vergeleken was de reactie van het gros 
van de Nederlanders gematigder. Het zou 
meer dan twee decennia duren voor zich 
in Nederland een schok voordeed van 
een vergelijkbare impact als die van ‘the 
Great War’ op Groot-Brittannië.
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en geen kritiek geuit op de “excessen die 
hun natie beging”.5 

Duitse protestanten zijn herhaalde-
lijk “in de beklaagdenbank”6 geplaatst 
vanwege de verbinding die zij maakten 
tussen religie en nationalisme. Zo wees 
historicus Thomas Nipperdey (1927-
1992) op de groei van het nationalisme 
in de Duitse protestantse theologie, dat 
volgens hem een hoogtepunt bereikte 
tijdens de Eerste Wereldoorlog.7 Veel 
onderzoekers zien een rode lijn in de 
ontwikkeling van religieus nationalisme 
onder deze theologen, het ontstaan van 
de Dolkstootlegende, de vijandigheid 
jegens de Weimarrepubliek, het uitkris-
talliseren van de nationaalsocialistische 
ideologie en de Deutsche Christen uit 
het Derde Rijk. Zo schreef de Duitse 
theoloog Hartmut Lehmann (1936) 
dat theologen na de desillusie van de 
verloren oorlog de Weimarrepubliek niet 
konden accepteren en een vertolking van 
hun wantrouwen vonden in de Dolk-

stootlegende.8 Diverse auteurs beweren 
dat de term Dolchstoss voor het eerst 
vanaf de preekstoel werd uitgesproken 
door Bruno Doehring in 1918.9 Ook be-
kende Angelsaksische studies plaatsen de 
Duitse theologen uit de negentiende en 
begin twintigste eeuw in verband met het 
nationaalsocialistische gedachtegoed.10

Wie de positie van de Duitse geeste-
lijken echter vergelijkt met de houding 
van Franse en Britse geestelijken ten 
opzichte van de Eerste Wereldoorlog, 
moet het beeld van de Duitse protestant-
se excessen bijstellen. Er bestaan grote 
overeenkomsten in de manier waarop zij 
de oorlog rechtvaardigden. Een treffend 
voorbeeld vormt de bisschop van Lon-
den, Arthur Foley Winnington-Ingram 
(1858-1946). Hij riep op de natie te 
mobiliseren voor een heilige oorlog en 
verklaarde dat de Britse natie zich had 
verenigd voor een grote kruistocht tegen 
de Duitsers.11 De Parijse aartsbisschop 
Amette verklaarde in een herderlijke 

brief op 26 oktober 1916 dat sterven 
voor het vaderland dezelfde deugd was 
als een religieuze martelaarsdood. Een 
soldaat die sterft in een rechtvaardige 
oorlog om zijn patriottische plicht te 
vervullen, gehoorzaamt God en zal zeker 
eeuwig leven.12 
 
Oorlog als zuivering
Deze verbinding tussen religie en nati-
onalisme is ook zichtbaar in de manier 
waarop veel geestelijken de oorlog 
betekenis gaven. Zij beschouwden de 
oorlog als deel van Gods heilsgeschiede-
nis. Daarbij moet worden vermeld dat 
de aartsbisschop van Canterbury Randall 
Davidson (1848-1930) een belangrijke 
maar toch wat eenzame uitzondering 
vormde: tegen de stroom in benadrukte 
hij begin augustus 1914 in een preek dat 
de oorlog niet het werk van God was, 
maar van de duivel.13 Veel preken en 
publicaties van geestelijken maken echter 
duidelijk dat de meesten van hen geloof-

Het 'testament' van Leon Adolphe Amette - 1920.
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God, koning en vaderland
Op 2 augustus 1914 verzamelde een 
grote menigte zich bij het Bismarckmo-
nument voor het Rijksdaggebouw in Ber-
lijn. De dag daarvoor was het bevel tot 
mobilisatie afgekondigd en had Rusland 
Duitsland de oorlog verklaard. Daar, in 
het hart van Berlijn, hield hofprediker 
Bruno Doehring (1879-1961) een dienst. 
De preek was één grote steunbetuiging 
aan de keizer en de oorlogvoerende 
Duitse natie. “Leidt ons, Heer Zeboath, 
leidt ons, drie-enige God, leidt ons in 
de strijd en tot de overwinning!” Zeker, 
het Duitse volk zal lijden, maar Christus 
heeft het Duitse volk laten zien dat uit 
lijden grote zegeningen voortkomen.1 
Daarom: “Wij willen lijden tot de laatste 
bloeddruppel, we willen sterven als God 
het gebiedt. (...) Ja, als wij niet het recht 
en het goede geweten aan onze zijde 
hadden, als we niet – ik zou bijna willen 
zeggen fysiek – de nabijheid van God 
voelden, die onze vaandel uitrolt en onze 

Keizer het zwaard in de hand drukt om 
de kruistocht, de heilige oorlog te voe-
ren, dan moeten we sidderen en beven. 
(...) De grote strijd begint,” eindigde 
Doehring, “de eerste dag van de mobili-
sering is aangebroken. Zijn of niet-zijn, 
daar gaat het om. We horen de stem van 
de levende God: ‘Vrees geen der dingen, 
die gij lijden zult. Zijt getrouw tot den 
dood, en Ik zal u de levenskroon geven.’ 
We leggen onze hand vol vertrouwen 
in de Zijne, en we zweren: wij wijden 
ons aan onze God, onze Koning en ons 
Vaderland in leven en dood.”2

Dit voorbeeld vormde geen uitzon-
dering in Europa. Een paar dagen later 
sprak de bisschop van Londen in een 
overvol St Paul’s Cathedral. In zijn preek 
rechtvaardigde hij de Britse oorlogsdeel-
name. Velen moesten buiten proberen 
nog iets van het gebeuren binnen mee te 
krijgen: naar schatting waren zo’n  men-
sen op de bijeenkomst 10.000 afgeko-
men.3 In Parijs hield aartsbisschop Léon 

Adolphe Amette (1850-1920) op 13 
september 1914 een grote mis en proces-
sie om samen te bidden voor de overwin-
ning op “het blasfemische Duitse volk”, 
dat Franse godshuizen verwoestte en 
priesters executeerde. Er waren minstens 
30.000 deelnemers.4

 
Nationalisme
Deze voorbeelden laten zien dat de 
kerken zich volop in het strijdgewoel 
wierpen. Net als een groot deel van 
de intellectuelen en kunstenaars lieten 
veel geestelijken zich meeslepen door 
“politieke en nationale passies”, zoals 
de Franse filosoof Julien Benda (1867-
1956) schreef in zijn boek La Trahison 
des Clercs (1927), een scherpe aanklacht 
tegen de nationalistische politieke hou-
ding van intellectuelen tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Benda schreef dat vooral 
Duitse theologen ver over de schreef 
waren gegaan. Zij hadden de oorlog 
gelegitimeerd via religieus nationalisme 

Ein Feste Burg - 1914. Aartsbisschop Randall Davidson, canvas schilderij voor 
koningin Victoria.
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dorpen, conservatieven en vrijzinnigen, 
sociaaldemocraten en Elzassers, Welfen 
en Polen, protestanten en katholieken, en 
er geschiedde haastelijk uit de hemel een 
geluid, en als een geweldige stormwind 
veegde het alle partijstrijd en broeder-
twist weg (...).”19 Ook de Anglicaanse 
geestelijke William Temple (1881-1944) 
verklaarde: “Onze broederschap is in de 
Heilige Geest.”20 

Het idee dat de nieuwe nationale een-
heid en de religieuze opleving goddelijke 
gaven waren, wees ook op een grote 
verantwoordelijkheid voor de geestelij-
ken. God had mensenharten geopend, de 
grond leek vruchtbaarder dan ooit: nu 
was het tijd om te zaaien. De kerken or-
ganiseerden daarom diverse activiteiten, 
zoals gebedsdiensten, herdenkingsdien-
sten voor oorlogsslachtoffers en geldin-
zamelingen. Aandacht ging ook uit naar 
het front, dat zich aanbood als nieuw 
missiegebied. Waar participatie aan geïn-
stitutionaliseerde religie steeds meer een 
vrouwelijke aangelegenheid werd, bood 
het leger de geestelijken mogelijkheden 
om de groeiende groep rand- of onkerke-
lijke mannen te bereiken. Zo schreef de 
Anglicaanse aartsdiaken Wood optimis-
tisch aan Davidson na een bezoek aan 
twee marinebases: “De buitenkans is 
zo goed als grenzeloos en de mogelijke 
ontvankelijkheid van de jonge mannen 
maakte een zeer goede indruk op mij.”21 
Militair-geestelijken kregen de kans om 
hun boodschap in het leger te verkondi-
gen. Door de militaire dienstplicht voor 
een deel van de Franse geestelijken, een 
oorspronkelijk antiklerikale maatregel, 
konden zij nauwe contacten onderhou-
den met de soldaten.
 
Oorlog als leerschool
De manier waarop de Britse, Duitse 
en Franse kerken de oorlog rechtvaar-
digden, ondersteunden en religie en 
vaderlandsliefde verbonden, vertoont 
veel parallellen. De kerken verschilden 
echter in de manier waarop ze hun werk 
evalueerden. De kerken hadden zich 
verkeken op de realiteit. Naarmate de 
strijd langer duurde en de offers zicht-
baar werden, erodeerde ook het religieus 
sentiment onder het volk. “Tot een reli-
gieuze verdieping heeft deze tijd zeker 
niet geleid”, schreef de Duitse theoloog 
Martin Schian (1869-1944), “veeleer 
leidde het tot sterke afstomping en ook 
wel tot een volledige afkeer van God”.22 
Ook Franse geestelijken concludeerden 
dat religiositeit niet de diepgang had 
waarop de kerk had gehoopt. Religio-

siteit bleek voor velen alleen bij gevaar 
een tijdelijk toevluchtsoord. Zoals een 
militair-geestelijke beschreef: “Binnen de 
troepen die zich in de vuurlinie bevinden 
zijn de resultaten goed, maar deze zijn 
zwak tot afwezig buiten het bereik van 
de granaten.”23 Een Anglicaans geeste-
lijk verzorger noteerde dat de meeste 
soldaten nog steeds geen enkele interesse 
hadden in religie.24

Vooral in de Duitse en Britse kerken 
barstte de discussie los. De kerk had 
gefaald. De geestelijken hadden geen 
passend antwoord op de veranderende 
omstandigheden tijdens de oorlog. In 
Groot-Brittannië erkenden prominente 
geestelijken dat de Anglicaanse kerk de 
taal van de gewone man niet meer sprak: 
de kerk was volgens hen te dogmatisch, 
elitair en verdeeld. Zij moest meer in de 
samenleving gaan staan, een kritische 
houding aannemen tegenover de staat 
en de arbeidersbelangen verdedigen.25 
Duitse geestelijken voerden dezelfde 
discussie. Een deel wees op de nauwe 
banden tussen kerk en staat: hierdoor 
reageerde de kerk inadequaat op de oor-
logsmoeheid en had zij het volk opgeroe-
pen tot de laatste snik door te vechten.26 
Dit tastte haar geloofwaardigheid aan: 
in plaats van het volk te dienen, leek 
de kerk een staatsinstrument. Sommige 
geestelijken wilden daarom een grotere 
onafhankelijkheid van de staat en meer 
democratie binnen de kerk. De Weimar-
republiek bood deze mogelijkheid. Maar 
de meeste geestelijken bleven vasthou-
den aan het ideaal van één bevoor-
rechte staatskerk onder God en keizer. 
Zij streefden naar het herstel van de 
monarchie. De Franse katholieken keken 
minder kritisch terug op hun aandeel in 
de oorlog. Het feit dat veel priesters had-
den meegevochten en hun leven hadden 
opgeofferd, was in de ogen van de ka-
tholieke kerk een tragisch succesverhaal. 
Deze priesters hadden door naastenliefde 
en martelaarschap laten zien dat de 
kerk midden in de samenleving stond en 
hoorde te staan.27

 
Conclusie
Er zijn veel overeenkomsten in de manier 
waarop de Franse katholieke, Britse An-
glicaanse en Duitse protestantse kerken 
de oorlog rechtvaardigden en betekenis 
gaven. De oorlog leek voor veel gees-
telijken een buitenkans voor de kerk. 
Maar vooral Britse en Duitse geestelijken 
kwamen al snel tot de conclusie dat 
oorlog niet de omstandigheden creëerde 
voor een nationale wedergeboorte en een 

blijvende re-integratie van de kerk in de 
samenleving. Wel bleek de oorlog voor 
veel geestelijken een leerschool. Hun 
nauwe contact met de gewone man, de 
soldaat, had ze de tekorten van hun kerk 
in vredestijd laten zien. Zo ook voor de 
Britse militair-geestelijke Neville Talbot. 
Hij schreef in 1917: “Nu is het tijd voor 
de kerk om intensief na te denken over 
de oorlog en de kwesties waarmee de 
oorlog de kerk confronteert, en hiervan 
te leren.”28
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den in Gods hand achter de gebeurtenis-
sen, zeker in het begin van het conflict. 
Sommigen beklemtoonden dat de oorlog 
de straf van God was voor de zonde. 
Twee andere betekenissen werden hier-
aan verbonden: de oorlog als zuivering 
en de oorlog als goddelijke missie. Na 
het zondebesef kwam de zuivering en na 
de zuivering was het volk klaar om, als 
Gods instrument, Europa te bevrijden 
van het kwaad en de vijand te verslaan.

Het zuiverende effect van de oorlog 
leek voor veel geestelijken direct na het 
uitbreken van het conflict overduidelijk. 
Twee zaken wezen hierop: de nationale 
eenheid en de religieuze opleving binnen 
de samenleving. De Duitse Burgfrieden, 
de Franse Union Sacrée en de Britse 
eensgezindheid na een periode van grote 
interne spanningen en een dreigende 
burgeroorlog met Ierland; het leek wel 
een wonder. Deze gedachte werd nog 
eens bevestigd doordat de oorlog in alle 
drie de landen leidde tot een massale 
terugkeer naar de altaren. 

In de decennia voor 1914 hadden 
zowel de Franse katholieken, Britse An-
glicanen als Duitse protestantse kerken 
te maken gehad met een sterke terugloop 
in kerkbezoek. Hoewel verschillende stu-
dies hebben aangetoond dat de chris-
telijk-religieuze cultuur een belangrijk 
stempel bleef drukken op het alledaagse 
leven in Europa, bleven op zondag steeds 
meer kerkbankjes leeg. Het opkomende 
socialisme vormde in alle drie de landen 
een bedreiging voor de kerken. Het bood 
alternatieve vormen van gemeenschap 
en plaatste de kerken in de hoek van de 
heersende en onderdrukkende klasse  
die de gewone man niet hielp. In het 
Duitse Rijk riepen de sociaaldemocraten 
zelfs actief op tot het verlaten van de 
kerk.

Ook op politiek gebied kwamen de 
kerken in verdrukking. Na een moeizame 
strijd eindigde de relatie tussen kerk en 
staat in Frankrijk in 1905 in de officiële 
scheiding tussen beide. De kerk verloor 
veel voorrechten en bezittingen. De An-
glicaanse kerk had van oudsher eveneens 
een nauwe band met de koning en rege-
ring, maar de belangen van de kerk ston-
den laag op de politieke agenda. Boven-

dien kreeg de Anglicaanse kerk te maken 
met concurrentie van non-conformisten 
die van de staat steeds meer rechten 
kregen. Binnen de Duitse protestantse 
kerken heerste veel verdeeldheid. Terwijl 
sommige protestanten meer vrijheid 
wilden van de staat en meer democratie 
binnen de kerk, bleef een groot deel van 
de geestelijken hechten aan de nauwe 
relatie tussen kerk, keizer en natie. De 
sterk regionale inrichting van de Duitse 
protestantse kerken stond bovendien het 
vormen van een echte eenheid in de weg.
 
Religieuze opleving
De oorlog leek dit tij te keren. De 
vraag naar kerkdiensten was groot in 
de drie landen: overal meldden kranten 
overvolle kerken.14 De aartsbisschop 
Randall Davidson riep dan ook op om de 

kerkgebouwen zo veel mogelijk open te 
houden.15 De Pruisische Oberkirchenrat 
schreef voor dat kerken dagelijks open 
dienden te zijn en dat er doordeweeks 
gebedsdiensten moesten worden gehou-
den.16 De Franse katholieke kerk hield 
extra missen en zegende, op verzoek, de 
vertrekkende troepen.17

“Het is een wonder”, schreef de Duitse 
Allgemeine Evangelisch-Lutherische 
Kirchenzeitung in 1914, “dat in de grote 
algemene goddeloosheid nu plotseling 
een verlangen naar God en Zijn Woord 
naar voren komt”.18 In een pinksterpreek 
in 1915 vergeleek een Duitse geestelijke 
de nationale eenheid met de komst van 
de Heilige Geest zoals beschreven in 
Handelingen 2. “Toen de dag van de 
mobilisering vervuld werd, waren alle 
Duitsers eendrachtelijk bijeen, steden en 

PERSONALIA
Hanneke Takken is pro-
movenda aan de Univer-
siteit Utrecht en docente 
politieke geschiedenis

Bisschop Arthur Foley in 1909.
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sofie. Volgens Van Deursen moeten christenhistorici stelling 
nemen tegen “quasi-geschiedwetenschap”, tegen geschiede-
nis die wordt gemaakt om bepaalde politieke, ideologische 
prioriteiten te onderbouwen. Ze moeten daarna “terloops 
proberen uit te leggen wat christenen voor mensen zijn, en 
wat voor samenlevingen zij vorm gegeven hebben”. Hun 
eigen verhaal vertellen dus. Dat verhaal is veelkleurig en 
verschillend, en krijgt pas vorm in de discussie. Daar zijn de 
VCH en Transparant dan ook voor bedoeld.
 
3. De VCH is óók een vereniging die erin slaagt de geschie-
denis als cultuurvormende macht een actuele betekenis te 
geven. Met andere woorden: christelijke historici hebben 
iets te melden in debatten die onder christenen worden 
gevoerd over de keuzes van vandaag. Zij reflecteren immers 
op het verleden op basis van een overtuiging die zij met an-
deren (niet-historici) delen. Christenhistorici mogen mythes 
in eigen kring doorprikken, maar christenhistorici moeten 
ook in het algemene maatschappelijke en historische debat 
hun tegengeluid laten horen. Wat maakte de zendings-
geschiedenis nu zo bijzonder, dat was toch niet alleen de 
economische drijfveer achter die zendingspraktijken? Hoe 
belangrijk is de rol van kerken en religie geweest in de 
vredesbeweging van de jaren tachtig, of de opkomst van 
het christelijke neoconservatisme sinds de jaren zeventig en 
evangelicalisme in de naoorlogse geschiedenis? De histori-
cus Huizinga zei ooit dat geschiedenis de geestelijke vorm 
is waarin een tijd zich rekenschap van het verleden geeft. 

De VCH levert daar de ruimte voor, om over die geestelijke 
vorm te debatteren en erop te reflecteren.  
We hebben de afgelopen jaren veelvuldig over de identiteit 
en opdracht van de VCH gediscussieerd. Er is een aantal 
mooie gedenkstenen neergelegd. Conferenties, speciale 
themanummers, onderwijsnummers, en vooral de operatie 
waar we nog midden in zitten: de overstap van het Boeken-
centrum naar de Erdee Media Groep. Steeds wanneer we 
met de handen in het haar zaten, over teruglopende aantal-
len abonnees, financiële perikelen of redactionele stress, 
kwam er weer ruimte. Er zijn zo veel nieuwe, enthousiaste 
jonge medewerkers bijgekomen, we hebben zo’n 60 nieuwe 
abonnees, er zijn weer mogelijkheden voor vernieuwing 
gekomen, waar we alleen maar dankbaar voor kunnen zijn. 
Er rust dan toch een zegen op het schamele werk.
  
Ik wil afsluiten met een paar regels van de dichter des va-
derlands die we wel als een voorvader van de VCH mogen 
claimen, Jacob Revius, uit het gedicht Gods kennisse. 

Soo is het met den mensch: al wat hy hier aensiet
Van God en van zijn rijck en is het wesen niet
Maer een geringen schijn, waer van de naeckte waerheyt
Aenschouwen die daer sien de goddelijcke claerheyt

Ik heb gezegd.
 
Beatrice de Graaf
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AFSCHEIDSREDE

De Vereniging van Christen Historici en Transparant heb-
ben altijd een kleine maar fijne rol in mijn leven gespeeld. 
Als scholier zag ik al dat mijn vader in het toen nog gesten-
cilde blaadje las en daar druk aantekeningen in maakte. 
Toen ik ging studeren, bladerde ik er zelf ook weleens 
doorheen. Halverwege mijn studietijd werd ik door de 
eerste voorzitter en medeoprichter Roel Kuiper actief bij de 
vereniging betrokken. Onder leiding van de illustere hoofd-
redacteur Hans Krabbendam en de niet mindere spraak-
makende Ton van der Schans werd ik lid van de redactie 
van ons verenigingsblad. In 2004 mocht ik vervolgens zelf 
George Harinck als voorzitter opvolgen. 

De VCH heeft steeds gekozen voor een duidelijke chris-
telijke identiteit. Op basis van die identiteit wil ze mensen 
samenbrengen en ook samen laten werken. Mijn afscheid 
wil ik graag aangrijpen om nog een keer de drie functies van 
de VCH te memoreren, zoals we ze in 2004, vlak voor mijn 
aantreden als voorzitter, met de vereniging zelf ooit hebben 
geformuleerd. Die functies heeft de vereniging ook voor mij 
en mijn werkzaamheden als historicus gehad.

1. De VCH is een platform van en voor geestverwante 
christelijke historici die elkaar ontmoeten, toerusten, 
voorthelpen, bemoedigen. De VCH is een vereniging met 
een grote diversiteit aan leden. Er zijn docenten in het 
voortgezet onderwijs, er zijn studenten met een theoretische 
belangstelling, er zijn wetenschappelijk actieve historici, 
er zijn historici die in de geschiedenis van de kerk zijn 

geïnteresseerd, er zijn christenen die actief zijn in politiek 
en samenleving en goed geïnformeerd willen worden door 
geestverwante historici, er zijn filosofen en theologen die de 
grensvragen opzoeken met betrekking tot de geschiedenis. 
Door docenten, met vooral een vermelding naar Ton van 
der Schans, werden we als bestuur en redactie bij de les ge-
houden. Hoe geven we de verhalen en de boodschap achter 
die verhalen door? Door geïnteresseerde leken, maar ook 
oud-politici zoals Van Middelkoop en Van der Vlies, werden 
we aangesproken op onze functie als een reservoir of baken 
aan kennis en kunde op het gebied van de gereformeerde 
geschiedschrijving.  

2. De VCH is ook een plek waar de bezinning op de relatie 
tussen christelijk geloof en geschiedbeoefening wordt gedra-
gen en verder gebracht. De plek waar een christelijke om-
gang met het verleden in elk geval wordt besproken en aan-
gemoedigd. Dit kan betekenen dat de relatie tussen geloof 
en geschiedwetenschap opzettelijk wordt gethematiseerd. 
Het kan ook betekenen dat er nagedacht wordt over een 
christelijke interpretatie van het verleden. Het is de vraag 
naar het streepje tussen christen en historicus. Wij schrij-
ven christenhistorici aan elkaar. Sommige leden zullen zich 
als christen en als historicus beschouwen, net zoals je ook 
niet snel een christen-wiskundige aan elkaar koppelt met 
zo’n streepje. Anderen, zoals Ewald Mackay, hebben een 
wezenlijke bijdrage aan dit punt van de bezinning geleverd 
door een voorstel te doen voor een christelijke geschiedfilo-

Afscheidsrede  
Beatrice de Graaf: de 
functies van de VCH
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Oorlogsherdenkingen 
WO I op het web
Gerard Raven

Over Nederland tijdens de Eerste We-
reldoorlog weet de gemiddelde Nederlan-
der doorgaans weinig te vertellen. Ons 
land bleef neutraal tijdens deze oorlog. 
Maar dat betekent niet dat men er niets 
van merkte. Er volgde mobilisatie van 
200.000 jongemannen, er kwam een 
systeem van voedseldistributie en er was 
sprake van groeiende cultuurkritiek, ook 
in de kerken. Verscheidene Nederlandse 
steden en dorpen vingen Belgische vluch-
telingen op. En pas later bleek dat som-
mige ondernemers schandalige winsten 
hadden gemaakt. Volgend jaar vinden de 

herdenkingen van de Eerste Wereldoor-
log plaats. Wat is er op internet te zien 
van de herdenkingen in 2014-2018, ook 
vanuit Nederlands perspectief?

Vergeleken met onze buurlanden 
zijn de herdenkingen vrij bescheiden. 
Vanouds is er veel belangstelling voor 
de oorlog in België en Groot-Brittannië, 
al was in die landen een inzinking op te 
merken van de jaren 1930 tot 1960 door 
de wereldcrisis en een nieuwe oorlog. 
Als je nu in Ieper komt (dicht bij het 
eeuwige front) ga je vanzelf Engels spre-
ken, want vaak lopen daar meer Britten 
dan Belgen rond. Zoiets is in Nederland 
onvoorstelbaar.

In de aanloop naar de herdenkingen 
loopt internationaal de belangstelling 
verder op: wat heeft opa of overgroot-
vader er meegemaakt? Op de Belgische 
tv was in februari en maart de serie De 
allerlaatste getuigen te zien, waarin 
hoogbejaarde Belgen vertelden over hun 
avonturen als vluchteling in Nederland, 
Engeland of Frankrijk.

De Nederlandse websites vallen op 
door iets wat historici vanzelfsprekend 
zullen vinden. Steeds beklemtoont men 
de eigen objectiviteit. Dat komt vermoe-
delijk doordat er nog veel verschillende 
visies op de Eerste Wereldoorlog zijn, 
en niet alleen over de Turkse genocide. 

Militair kamp Zeist aquarel. beeld Museum Flehite Amersfoort
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Oude nummers van Transparant leveren altijd verras-
sende inzichten op. Dat bleek maar weer toen ik het 
eerste nummer van jaargang 5 (1994) doorbladerde. 
Hierin een artikel van A.Th. van Deursen met als titel: 
Reacties op het VCH-program. In het stuk reflecteerde 
de VU-hoogleraar op het in 1993 door de VCH opge-
stelde Program van Uitgangspunten. Uiteraard in de 
voor hem kenmerkende stijl, waarbij hij al direct zijn 
aarzelingen liet blijken: “ […] de historicus die zich 
sterk afhankelijk weet van wat zijn bronnen hem gaan 
vertellen, blijft altijd wat terughoudend bij het formule-
ren van zijn uitgangspunten en doelstellingen.”

De toon was gezet. Maar het was nog maar het begin. 
Eén punt uit het Program had Van Deursens bijzon-
dere aandacht gewekt: het negende artikel waarin de 
voorkeur werd uitgesproken dat de VCH bepaalde 
onderwerpen met voorrang zou behandelen: de kerk, de 
christelijke beschaving, de Reformatie, het calvinisme, 
het huis Oranje. Een opsomming die werd gevolgd door 
het “even hoopvolle als machteloze woordje enzo-
voorts”. Misschien zou het geen ramp zijn als de VCH 
niet heel planmatig te werk zou gaan, zo reageerde Van 
Deursen. “Bij gebrek aan tijd en middelen zouden zulke 
plannen toch slechts nooit ingeloste beloften moeten 
blijven.” Grote boeken zouden er vast niet komen, en 
kleine boekjes werden al gemaakt door de Willem de 
Zwijgerstichting en de wetenschappelijke instituten van 
de christelijke politieke partijen. Dat leek een reden om 
er maar van af te zien. De VU-hoogleraar zag vooral 
toekomst voor de VCH wanneer er concrete activiteiten 
werden georganiseerd. Die zouden een goed middel zijn 
om de krachten te bundelen. 

Netwerk
Van Deursen had een vooruitziende blik, dat heeft de 
historie van de VCH wel bewezen. Aan initiatieven 
geen gebrek, maar planmatig is anders. De boeken-
reeks kwam er, maar was geen lang leven beschoren. 

En juist de laatste jaren heeft de VCH zich, onder 
voorzitterschap van Beatrice de Graaf, ontwikkeld tot 
een netwerk van christenhistorici. Met als vast ijkpunt 
een tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt en wat 
nog niet zo lang geleden een enorme gedaanteverwis-
seling onderging. Met recht een hoogtepunt uit de 
afgelopen bestuursperiode. 

Het is een cliché, maar een netwerk behoeft voort-
durend onderhoud. De VCH zal, wil zij een levendige 
vereniging blijven, moeten investeren in haar netwerk-
functie. Dat is allereerst heel praktisch. Topprioriteit 
daarbij is de verwerving van meer abonnees voor 
Transparant. De vereniging moet en kan groeien! Die 
lijn is ingezet, maar die moeten we wel afmaken. Daar-
naast moet de vereniging duidelijk werken aan haar 
zichtbaarheid. We moeten simpelweg beter digitaal 
aanwezig en bereikbaar zijn. 

De VCH moet niet alleen haar netwerkfunctie on-
derhouden en uitbreiden, maar er ook beter gebruik 
van maken. Bijvoorbeeld door meer te participeren in 
discussies die in de achterban van ons netwerk worden 
gevoerd. We hebben met Transparant een prachtig 
podium. Op dit moment zijn er initiatieven of wordt 
er onderzoek gedaan naar de biblebelt, de reformatie, 
de Statenvertaling en de religieuze bestuursgeschiede-
nis. Stuk voor stuk thema’s die nauw aansluiten bij de 
VCH. In de komende jaren willen we hier in ons blad 
meer aandacht aan gaan besteden.

Van oudsher had de VCH twee belangrijke poten: 
de academische wereld en de onderwijswereld. Het is 
belangrijk om deze twee weer nadrukkelijker bij de 
vereniging te betrekken. Jonge academici bevinden 
zich in het brandpunt van de discussies. Zij hebben de 
contacten op de universiteiten. Dat kan het VCH-net-
werk alleen maar ten goede komen. En zij kunnen een 
bruggenhoofdfunctie vervullen voor die andere poot, 
het onderwijs. 
 
25 jaar
In 1994 besloot Van Deursen zijn artikel, waarin hij 
reageerde op het VCH-program, met de woorden: 
“Laten we maar zien hoever de energie van het bestuur 
reikt.” Nu, die energie reikt ver, heel ver. Ook dat heeft 
de geschiedenis van de VCH wel bewezen. Volgend 
jaar hoopt onze mooie vereniging 25 jaar te bestaan. 
Ik hoop, samen met mijn medebestuursleden en de 
redactieleden van Transparant, te kunnen bijdragen 
aan een prachtig jubileum en een mooie toekomst voor 
de Vereniging van Christen Historici. 

Arjan Nobel

De VCH:  
een vitaal netwerk
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interactie en film, maar het museum is 
vorig jaar nog eens geheel vernieuwd. 
Het is nu nóg meer afgestemd op school-
klassen uit België en Engeland, die dan 
ook in groten getale geboeid door de 
zalen lopen, met hun polsbandjes overal 
inloggend. Persoonlijk vond ik de oude 
uitbeelding indrukwekkender dan de 
nieuwe nadruk op interactie.

De website is ook smaakvol en met 
aandacht voor jongeren opgezet. Er is 
een aparte button educatie, uiteraard ge-
richt op klassenbezoek aan dit museum. 
Het lespakket van 82 pagina’s kan gratis 
gedowndload worden. De site is ook 
doorzoekbaar op trefwoorden, waaruit 
valt op te maken dat er relatief weinig op 
staat over Belgische vluchtelingen. 

Daarnaast is er op de website veel 
aanbod aan rondritten en doe-middagen. 
Onder “kenniscentrum” vind je getui-
genissen van burgers en militairen van 
verschillende landen, echter niet in de 
mooie filmvorm die in het museum te 
zien is. Je kunt in de collectie en de 
bibliotheek zoeken en er zijn de nodige 
links.

Imperial War Museum
Het Imperial War Museum (IWM) in 
Londen, zie www.iwm.org.uk, her-
opent in juli 2013 zijn deuren en 
moet medio volgend jaar compleet 
vernieuwd zijn. Met de website 
speelt men hier al op in. Deze 
is vrij sober ingericht en vooral 
informatief, niet zo educatief. 
Zo kom je hier weinig concrete 
informatie tegen over de oorlogen. 
Er staat al genoeg op internet, zal 
men wel gedacht hebben. Ook de 
knop “learning” is nogal summier 
en geeft weinig informatie over het 
educatieve aanbod dat voorhanden 
is.

Intussen kun je gewoon in de 
collecties zoeken over alle oorlo-
gen van de 20e eeuw. De 600.000 
voorwerpen leveren met het 
trefwoord Netherlands 4.837 hits 
op, maar die bevatten ook artike-
len over de Tweede Wereldoorlog. 
Belgian refugees levert alleen voor 
de Eerste Wereldoorlog 52 hits op. 
Een nadeel van de site is dat lang 
niet alle hits en links fotomateriaal 
bevatten.

Het IWM heeft het initiatief 
genomen voor het First World War 
Centenary (www.1914.org). Deze 
website is gericht op volwassenen 
en belooft informatie over activi-

teiten van meer dan 850 deelnemers, 
uiteraard vooral in het Verenigd Konink-
rijk. Die informatie is echter nog niet 
opgenomen, en ook onder Netherlands 
en Holland vind je eigenlijk niets. Er 
staan wel interessante links op en onder 
podcast vind je al aardige filmpjes.

Belgische vluchtelingen
Het is moeilijk voor te stellen dat in 
1914 meer dan één miljoen Belgen naar 
Nederland vluchtten, op een bevolking 
van ongeveer zes miljoen Nederlanders. 
De schrik zat er goed in na verhalen 
dat het Duitse leger weerloze burgers 
neerschoot. Ook 35.000 Belgische 
militairen kwamen de grenzen over, 
vooral na de val van Antwerpen. Omdat 
Nederland neutraal was, werden zij hier 
geïnterneerd. Ook de burgers werden 
goed opgevangen en de meesten keerden 
al na een paar maanden terug, zodat hun 
aantal zakte tot 80.000 in 1916. 

Het eerste burgerkamp verrees bij 
Nunspeet. Daarna volgden terreinen 
bij Amersfoort, Amsterdam, Baarle-
Nassau, Bergen op Zoom, Hontenisse, 
Oldenbroek, Roosendaal, Scheveningen, 
Tilburg en Veenhuizen. De kampen 
bestonden uit ofwel tenten, of barakken 

met woon- en slaapvertrekken.
Bergen op Zoom (16.500 inwoners) 

kreeg maar liefst 110.000 vluchtelingen. 
Ook Amersfoort nam relatief veel Belgen 
op: zo’n 25.000. Eerst zaten alle kazer-
nes, zolders en scholen vol, later werden 
er kampen gebouwd. Burgers gingen 
naar de kleine Amersfoortse kampen 
Albertsdorp en Elisabethdorp. Er konden 
15.000 militairen terecht in het Kamp 
van Zeist te Soesterberg. Dankbare sol-
daten bouwden vanaf 1916 het nationale 
Belgenmonument in Amersfoort. 

Tentoonstellingen in 2014
Ook op de websites van regionale musea 
is er nog niets over te lezen, maar de 
koepelorganisaties geven al het eerste 
nieuws. Inmiddels zijn de plannen alweer 
een stap verder. Nu is bekend dat Amers-
foort (de stad van het Belgenmonument) 
er veel aan gaat doen. Museum Flehite 
maakt een tentoonstelling over kunst en 
kitsch van de vluchtelingen. Het Mondri-
aanhuis vergelijkt Belgische kunstenaars 
van ca. 1920 met De Stijl. Kunsthal 
KAdE laat hedendaagse Belgische kunst 
zien en FASAdE Belgische architectuur. 
Er komt ook een Belgenweek, waar alle 
culturele instellingen en scholen op in 

kunnen haken.
Het Markiezenhof in 

Bergen op Zoom maakt een 
grote tentoonstelling over 
de opvang van Belgen in 
eigen gemeente. Musea in 
verschillende andere vlucht-
oorden doen waarschijnlijk 
ook mee. Het Museum aan 
de Stroom in Antwerpen  
komt met een grote vluchte-
lingententoonstelling.  
De opvang van de Belgen 
levert mooi vergelijkings-
materiaal op voor de 
huidige asielproblematiek. 
Dit thema wordt dan ook 
verwerkt in de educatieve 
programma’s.

Aanbevolen literatuur
• Paul Moeyes, Buiten 

schot. Nederland tijdens 
de Eerste Wereldoorlog 
(2e druk; Amsterdam 
2005 [2001]).

• Evelyn de Roodt, Oor-
logsgasten. Vluchtelingen 
en krijgsgevangenen in 
Nederland tijdens de 
Eerste Wereldoorlog 
(Zaltbommel 2000).

Veldfles bewerkt tot souvenir-Museum beeld Flehite Amers-
foort

september 2013 TRANSPARANT26

GESCHIEDENIS 2.0

Destijds is het er niet van gekomen 
oorlogsmisdaden te berechten, omdat de 
geallieerden hun eigen troepen wilden 
ontzien. 

SSEW
De Stichting Studiecentrum Eerste 
Wereldoorlog (SSEW) verzorgt al ruim 
een decennium publicaties, studiereizen, 
lezingen, conferenties en onderwijs, om 
deze voorheen witte vlek in de Neder-
landse historiografie weg te werken. 
Daarvoor zijn elf commissies actief. De 
navigatie op haar website www.ssew.
nl is eenvoudig en goed afgestemd op 
een belangrijk bezoekersdoel, namelijk 
informatie inwinnen.

De SSEW biedt dit jaar al de nodige 
activiteiten aan in het kader van de 
herdenking, zoals een cursus van twee 
lesuren voor de bovenbouw van het 
voortgezet onderwijs. Daarnaast is er een 
les met kist voor groep 8 en wordt op dit 
terrein samengewerkt met de HOVO/
Volksuniversiteit.

Onder de knop “activiteiten / lezingen” 
staat een lezing van J.H.J. Andries-
sen integraal afgedrukt: Oorzaken en 
schuldvraag van de Eerste Wereldoorlog. 
Hij concludeert dat “Duitsland misschien 
toch minder schuldig is geweest aan 
het ontstaan van die oorlog” dan vaak 

is gesteld. Ten slotte bevat de website 
veel links en een lijst met publicaties 
van de boekenreeks De Grote Oorlog. 
Kroniek 1914-1918. In de 25 delen die 
tot nu toe zijn verschenen klinkt vooral 
militaire belangstelling door. Informatie 
over oorlogsvluchtelingen in Nederland 
is veel schaarser, net als bijdragen over 
het religieuze leven in en na de Eerste 
Wereldoorlog. Dit laatste thema wil de 
SSEW in 2014 oppakken met een spe-
ciale bundel over het christelijke leven 
tijdens de jaren 1914-1918 en een op dat 
thema afgestemd congres. 

100 jaar Nederland en WO I
De Stichting 100 Jaar Neder-
land en de Eerste Wereldoorlog 
(www.100jaarnederlandenwo1.nl) stelt 
zich ten doel hetzelfde thema onder de 
aandacht van een breed publiek te bren-
gen. Dat gebeurt door activiteiten, advies 
en coördinatie. Ook deze website is over-
zichtelijk opgebouwd en vooral gericht 
op informatieverstrekking. Handig is 
dat de activiteiten ook per provincie zijn 
ingedeeld, omdat er toch veel regionale 
activiteiten plaatsvinden. Alleen moeten 
deze allemaal nog worden ingevuld. Er 
zijn veel literatuurverwijzingen naar al-
lerlei thema’s en een aardige hoeveelheid 
nuttige links.

Forum en musea
Op een speciaal forum (www.eerste-
wereldoorlog-2014-2018.nl) kunnen 
geïnteresseerden meepraten over de 
herdenkingen die de komende jaren zul-
len plaatsvinden. Momenteel staan er pas 
vier reacties op de site, maar de verwach-
ting mag zijn dat dit aantal de komende 
jaren flink toeneemt. 

Wat is er op de websites van het 
Legermuseum (www.legermuseum.nl), 
het Militaire Luchtvaartmuseum (www.
militaireluchtvaartmuseum.nl) en het 
Marinemuseum (www.defensie.nl/ma-
rinemuseum) aan informatie te vinden? 
Onder “Belgische vluchtelingen” vind je 
in het Legermuseum zes treffers. De an-
dere twee hebben geen collecties die op 
het internet doorzoekbaar zijn. De grote 
militaire musea hebben voorts ook nog 
geen plannen bekendgemaakt voor spe-
ciale activiteiten, maar het ligt voor de 
hand dat ook zij aandacht gaan besteden 
aan de Eerste Wereldoorlog en eventueel 
de Nederlandse rol daarin. 
 
In Flanders Fields
Het In Flanders Fields Museum (www.
inflandersfields.be) in Ieper is geheel 
gewijd aan de verwoestende loopgra-
venoorlog in West-Vlaanderen. Ik vond 
het al indrukwekkend ingericht met veel 

Kaarten soldaten in tent 1914. beeld Museum Flehite Amersfoort
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Hans Krabbendam

In 1916 promoveerde de 
jurist C. M. Kegge aan de VU 
op een proefschrift over de 
Duitse Evangelisch-Sociale 
Beweging. Dat was drie we-
ken voordat Aritius Sybran-
dus Talma in Bennebroek 
stierf en met veel publiek 
eerbetoon werd begraven. 
Opmerkelijk is dat Kegge 
deze predikant en voorma-
lige minister, één van de 
grondleggers van de sociale 
wetgeving, niet noemt. Drie 
maanden na Talma’s overlij-
den kwam een herdenkings-
bundel uit met de typerende 
titel Een held in volle wapen-
rusting. A.S. Talma en zijn 
arbeid. Dit boek bejubelde de 
verdiensten van de ethisch-
hervormde Talma, die zich 
inzette voor de christelijke 
arbeidersbeweging en de An-
ti-Revolutionaire Partij, maar 
ook minister van Landbouw, 
Handel en Nijverheid was. 
Na deze uitersten van nege-
ren en vereren, verscheen pas 
in 1941 een nieuwe studie 
van jurist J.M. Vellinga over 
Talma’s sociale arbeid. Vijf 
jaar later identificeerde T. de 
Ruiter de corporatieve ken-
merken van Talma’s beleid. 
In het honderdste geboorte-
jaar (1964) herdachten de 
CNV-ers hem en in 2010 in 

publiceerden A. Bornebroek 
en L. de Hoop De rooie 
dominee. A.S. Talma. 
En nu ligt er weer een goed-
geschreven boek van Talma 
dat voor het eerst ook zijn 
niet-politieke leven behan-
delt. De nieuwe biografie 
van Van Krieken gaat niet 
in op de eerdere publica-
ties, maar blijft dicht bij de 
persoon Talma zonder hem 
te positioneren in de verkla-
ringen van de vormgeving 
van het Nederlandse sociale 
stelsel. Deze aanpak heeft 
nadelen en voordelen. Het 
nadeel is dat de lezer zelf de 
bredere context van Talma’s 
activiteiten en zijn relatieve 
belang moet invullen. Inters-
sante vragen, bijvoorbeeld 
of Talma echt nodig was om 
de sociale kwestie te helpen 
oplossen, blijven hierdoor 
onbeantwoord.
Het voordeel van het vrij 
feitelijke relaas is dat Talma 
niet in een keurslijf wordt 
gepropt. Hij was meer dan 
alleen politicus. De waarde 
van dit boek ligt vooral in 
het begin van Talma’s leven, 
waarin de vorming van de 
jonge Talma als student en 
jong predikant vlees op de 
botten krijgt. Deze hoofd-
stukken vullen het gemis 
aan van details over zijn 
pastorale arbeid, zijn visie 

op de plaatselijke kerk en 
de omgang in zijn gezin, 
waarover de bronnen uiterst 
spaarzaam zijn. Het was ook 
vooral zijn nationale aanpak 
vanuit christelijke noties 
die hem dicht bij Abraham 
Kuyper bracht. Ook al waren 
ze het over de positie van de 
hervormde en gereformeerde 
kerken niet eens, ze werkten 
uitstekend samen voor po-
litieke modernisering, zoals 
James Bratts recente biografie 
over Kuyper aantoont. Naast 
Kuypers ideeën boorde hij 
buitenlandse bronnen aan bij 
gebrek aan Nederlandse. Bij 
Duitse en Engelse denkers 
vond hij concrete voorbeel-
den om het evangelie ook 
voor de arbeider relevant 
te laten zijn, de werkende 
stand echt serieus te nemen, 
solidariteit te bevorderen en 
de overlegeconomie als ideaal 
te bevorderen. 
Talma profileerde als sociaal 
hervormer voor woningbouw, 
tegen prostitutie en drank-
misbruik en voor consumen-
tenbelangen. Deze ervaringen 
en zijn inzet voor arbediers-
rechten zetten hem op een 
politiek spoor. Zijn entree 
in de Tweede Kamer hielp 
hem aan een stevig krediet 
in Den Haag. Daar werd hij 
steeds politieker en leerde hij 
steeds beter zijn idealen in 

haalbare voorstellen formule-
ren. Hij spande zich in voor 
een beschermende overheid 
die het zou opnemen voor de 
arbeiders.
Deze biografie individuali-
seert Talma doo een gebrek 
aan context. Zo missen we 
zijn plaats in het veelkleurige 
spectrum van maatschap-
pelijk-bewogen predikan-
ten. Het voordeel van Van 
Kriekens benadering is dat 
Talma’s zelfstandigheid goed 
uit de verf komt. Weliswaar 
was hij loyaal aan ARP en 
vooral aan Patrimonium, 
maar hij bleef door zijn en-
gagement de belangen van de 
arbeider behartigen. 
Na een evenwichtige en sym-
pathieke beschrijving is het 
vreemd dat de auteur Talma 
als christensocialist karakteri-
seert, terwijl deze staatspen-
sioen en klassenstrijd afwees. 
Een sociaal christen was hij 
wel, evenals een bruggenbou-
wer tussen de verschillende 
standen, tussen hervormden 
en gereformeerden, tussen 
regering en oppositie, tussen 
werkgevers en werknemers, 
tussen overheid en particu-
lieren. En zo is hij nog steeds 
een inspiratiebron voor de 
christelijk-sociale politiek. 
Dankzij Van Kriekens biogra-
fie komt Talma weer dicht bij 
de lezers. 

Gerard van Krieken, Syb Talma (1864-1916). 
Een biografie (Hilversum: Verloren, 2013) 271 pp, 
€ 27,00.

Biografie brengt Talma dichter bij lezers
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Enne Koops

Het Historisch Nieuws-
blad bracht vorig jaar een 
fraaie luisterbox uit met 
vier hoorcolleges over ‘de 
Grote Oorlog’. Vier gerenom-
meerde Nederlandse histo-
rici leverden een bijdrage. 
De hoorcolleges bieden in 
totaal vijf uur luisterplezier. 
Inhoudelijk gaan ze over de 
oorzaken van de oorlog, de 
belangrijkste veldslagen, de 
situatie in neutraal Nederland 
en de gevolgen van de Eerste 
Wereldoorlog.

Het eerste hoorcollege, van 
UvA-historicus dr. Willem 
Melching (1954) is getiteld 
“Quitte of dubbel? Een be-
spiegeling over de oorzaken 
van de Eerste Wereldoorlog”. 
Melchings droge humor is 
aangenaam. Als hij spreekt 
over het Duitse Rückversiche-
rungsvertrag uit 1887 merkt 
hij op: “Als u zich afvraagt 
waarom Duitse scrabblewoor-
den zo lang zijn… nou, dat 
heeft hiermee te maken…” 
Het is echter vooral de in-
houd die Melchings hoorcol-
lege onderscheidend maakt. 
Van alle mogelijke verklarin-
gen voor het ontstaan van de 
Grote Oorlog, focust Mel-
ching zich op twee thema’s: 
langetermijnverschuivingen 
in het internationale systeem 
(1850-1900) en kortetermijn-
oorzaken (1900-1914). De 
relatieve achteruitgang van 
Groot-Brittannië als super-
macht detecteert Melching 
als een belangrijke verklaring 
voor het ontstaan van de we-
reldoorlog. Hierdoor ontbrak 
het aan een grootmacht die 
andere landen tot de orde kon 
roepen.

Op korte termijn speelde de 
wapenwedloop een geringe 
rol. Deze verkleinde zelfs 

de kans op een oorlog. Het 
ontbreken van alternatieve 
militaire plannen was wél 
belangrijk, alsmede de 
bestaande tactiek van snelle 
mobilisatie per trein en dan 
agressief aanvallen. Ook de 
nihilistische, darwinistische 
tijdgeest en het overspan-
nen nationalisme mogen niet 
uitgevlakt worden.

Dr. Wim Klinkert (1960) 
van de Nederlandse Defensie 
Academie behandelt de twee 
belangrijkste veldslagen van 
de oorlog: de Slag bij Verdun 
en de Slag bij Ieper. Via deze 
veldslagen betoogt hij dat 
onder de oppervlakte van een 
statische oorlog in de loop-
graven, zich een dynamisch 
veranderingsproces voltrok. 
In de drab van Ieper werd de 
moderne, gemechaniseerde 
oorlogsvoering uitgevonden, 
met tanks, mitrailleurs, vlieg-
tuigen, infiltratietechnieken 
en de inzet van academici 
om de bombardementen te 
preciseren.

Klinkert maakt overtuigend 
duidelijk dat de strijdende 
partijen tijdens de Grote 
Oorlog verre van achterlijk 
waren. Zo maakten de oor-
logvoerende legers maquettes 
van elkaars loopgravensys-
teem, gebaseerd op lucht-
foto’s. Ook bliezen ze elkaars 
verdedigingswerken op. Op 
7 juni 1917 vond de grootste 
non-nucleaire explosie uit de 
geschiedenis plaats, toen de 
Engelsen de Duitse loopgra-
ven bij de heuvelrug Messine 
(Ieper) met tonnen dynamiet 
vernietigden.

Dr. Paul Moeyes (1957), be-
kend als auteur van het fraaie 
boek Buiten schot. Nederland 
tijdens de Eerste Wereldoor-
log 1914-1918 (2001), gaat 
in op de situatie in het neu-
trale Nederland. Hij vertelt 

in een helder betoog hoe de 
buitenlandse machten aan 
Nederland sleurden en hoe 
Nederland in deze constel-
latie zijn neutraliteit vormgaf. 
Moeyes bespreekt diverse 
oorlogsgevolgen voor Ne-
derland, zoals de mobilisatie 
(de soldaten aan de grenzen 
verveelden zich te pletter), de 
smokkelarij en de spionage 
in Nederland door Duitse en 
Engelse agenten. De defensie-
strategie van Nederland moet 
volgens Moeyes gepersoni-
ficeerd worden in een egel: 
bij een aanval terugtrekken, 
oprollen en dan afwachten op 
wat komen gaat.

Uitgebreid gaat Moeyes 
in op de gevolgen van de 
Eerste Wereldoorlog voor de 
economie. Onze handel en in-
dustrie boerden aanvankelijk 
heel goed, want Nederland 
importeerde voor Duitsland. 
Nederland was aanvankelijk 
een luchtpijp voor Duitsland, 
tot frustratie van de Britten. 
De Royal Navy probeerde 
Nederland te betrekken bij 
haar eigen blokkade: de 
Britten hielden Nederlandse 
schepen aan en verlengden 
hun lijst met contrabande 
(smokkelgoederen) voortdu-
rend. Verder dumpten ze veel 
mijnen in Het Kanaal en hiel-
den een kleine vaargeul open 
die ze eenvoudig konden 
controleren. De Nederlandse 
regering protesteerde tegen 
deze schending van het in-
ternationale recht. Ook ging 
veel groente en fruit verloren, 
doordat de Britten de Neder-
landse schippers verplichtten 
in hun havens aan te meren.

De laatste spreker is dr. 
Frits Boterman (1948), UvA-
hoogleraar Moderne geschie-
denis van Duitsland na 1750. 
Hij behandelt de gevolgen 
van de oorlog in brede zin. 

Nadeel van dit college is dat 
de spreker zijn betoog in 
talloze punten en subthema’s 
heeft onderverdeeld, waar-
door de luisteraar al snel 
de hoofdlijn dreigt kwijt te 
raken. Dit manco wordt ge-
compenseerd door Botermans 
formidabele kennis.

Hij behandelt vier thema’s: 
de algemene gevolgen van 
de Eerste Wereldoorlog, de 
gevolgen voor Nederland, de 
consequenties voor Duitsland 
en de vraag of de Weimar-
republiek bij voorbaat al een 
doodgeboren kindje was. 
Onder de algemene gevolgen 
rekent Boterman onder meer 
de democratisering, de toene-
mende vervlechting van staat 
en samenleving, de materiële 
massacultuur en het einde 
van het klassiek liberalisme. 
Enkele gevolgen voor Neder-
land waren het einde aan de 
neutraliteitspolitiek, de op-
komst van de confessionelen 
door de uitbreiding van het 
kiesrecht, de doorbraak van 
het modernisme (De Stijl) 
en de waardencrisis door het 
verdwijnen van het voor-
uitgangsgeloof. De talrijke 
consequenties die de oorlog 
voor Duitsland had komen 
vrij kort aan bod. Daarna 
gaat Boterman uitvoerig in 
op het falen en de ondergang 
van de Weimarrepubliek 
(1919-1933). Hij stelt dat de 
Weimarrepubliek niet per se 
gedoemd was te mislukken, 
maar dat een complex aan 
factoren de ondergang van de 
democratie veroorzaakte.
 
Rest te onderstrepen dat deze 
luisterbox een regelrechte 
aanrader is. De hoorcolleges 
geven in een paar uur tijd 
een helder overzicht van de 
belangrijkste facetten van de 
Eerste Wereldoorlog.

Luisterbox “De Eerste Wereldoorlog”. Willem Melching, 
Wim Klinkert, Paul Moeyes en Frits Boterman. Uitgave 
Historisch Nieuwsblad / Veen Magazines, 2012, €39.95, 
isbn 978-908-571-144-5.

RECENSIES

Fraaie luisterbox met hoorcolleges over Eerste Wereldoorlog
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AANKONDIGINGEN EN 
RECENT VERSCHENEN

Rondom het thema WO I:

Februari:
F. Illies, 1913: het laatste 
gouden jaar, Amsterdam: 
Atlas, paperback, 320 blz., 
ISBN 978 90 4502 323 6, € 
24,90

Maart:
Chr. Clark, Slaapwandelaars. 
Hoe Europa in 1914 ten strijde 
trok, Antwerpen: De Bezige Bij, 
gebonden, 512 blz., ISBN 978 
90 8542 413 0, € 39,95

April:
H. van der Linden (red.), 
De Grote Oorlog. Kroniek 
1914-1918. Essays over de 
Eerste Wereldoorlog deel 
26, Soesterberg: Aspekt, 
paperback, 190 blz., ISBN 978 
94 6153 323 4, € 24,95

Juli:
J.H.J. Andriessen, Historici 
en hun hardnekkige mythes 
over de Eerste Wereldoorlog, 
Soesterberg: Aspekt, 
paperback, 218 blz., ISBN 978 
94 6153 284 8, € 18,95

W.K. Storey, Een geschiedenis 
van de Eerste Wereldoorlog, 
Amersfoort: BBNC Uitgevers, 
paperback, 224 blz., ISBN 978 
90 4531 479 2, € 18,95

September:
J. Keegan, De Eerste 
Wereldoorlog, 1914-1918, 
Amsterdam: Uitgeverij Balans, 
9e druk, paperback, 520 blz., 
ISBN 978 94 600 3670 5,  
€ 19,95

November:
M. MacMillan, 1914. Hoe 
Europa de vrede liet varen 
voor de Eerste Wereldoorlog, 
Amsterdam: Uitgeverij Atlas 
Contact, ingenaaid, 848 blz., 
ISBN 978 90 450 2446 2,  
€ 59,95

December:
N. Stone, De Eerste 
Wereldoorlog, Kampen: Kok, 
ingenaaid, 240 blz., ISBN 978 
90 5977 929 7, € 18,95

Overige onderwerpen:

Mei:
M.J. Aalders, Heeft de slang 
gesproken? Het strijdbare 
leven van dr. J.G. Geelkerken 
(1879-1960), Amsterdam: 
Bert Bakker, paperback, 592 
blz., ISBN 978 90 3513 956 5, 
€ 49,90

R. Prud’Homme van Reine, 
Wie vermoordde de 
gebroeders De Witt?, Utrecht: 
De Arbeiderspers, paperback, 
224 blz., ISBN 978 90 295 8741 
9, € 21,95

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,-

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

R. Aerts en P. de Goede, 
Omstreden democratie. 
Over de problemen van een 
succesverhaal, Amsterdam: 
Boom, paperback, 376 blz., 
ISBN 978 94 6105 797 6, € 20,-

G. van Krieken, Syb Talma 
(1864-1916), een biografie, 
Hilversum: Verloren, ingenaaid, 
288 blz., ISBN 978 90 8704 354 
4, € 27,-

Augustus:
B. van Dijk, Leven naast het 
kamp. Inwoners van Vught 
en hun omgeving met het 
concentratiekamp, 1942-
1944, Houten: Het Spectrum, 
paperback, 304 blz., ISBN 978 
90 003 2167 4, € 19,99

nen worden weergegeven. Bijvoor-
beeld de toch smeuïge verhalen over 
gezagsondermijning; het verloop van 
de vergadering van de bestuurders 
die gewoonlijk in een kroeg werd ge-
houden, of de ‘blijde inkomsten’ van 
een nieuwe bestuurder.

Interessant is ook dat Nobel laat 
zien dat de bestuurders in Cromstrij-
en vooral gericht waren op consen-
sus, ook wel ‘persuasie’ genoemd. 
Dit betekende voor de vergader-
praktijk volgens Nobel ‘Eindeloos 
overleggen, uitstellen, verschuiven, 
schikken en plooien.’ Het is bij 
complexe dossiers op lokaal niveau 
vandaag de dag niet veel anders. In 
een gemiddelde collegevergadering 
anno 2013 wordt weinig gestemd, 
maar staan in de regel slechts de be-
slispunten in het verslag. Doorgaans 
unaniem. Net als in de zeventiende 
eeuw.

Het heeft er de schijn van dat deze 
studie pretendeert te gelden voor 
andere gebieden in de Republiek. 
In de slotbeschouwing wordt dit 
terecht genuanceerd. In de landge-
westen was de invloed van de adel 
op het platteland groter dan in de 
zeegewesten. In Holland en Zeeland 
kende elke regio ook weer haar ei-
gen bestuurlijke (eigen)aardigheden. 
Het zou boeiend zijn wanneer ook 
andere Hollandse plattelandsgebie-
den (de Alblasserwaard, de Krim-
penerwaard) ten aanzien van de 
bestuurscultuur worden onderzocht. 
De dissertatie van Nobel biedt daar-
toe een degelijk toetsingskader.

Christenhistoricus
Is het merkbaar dat dit boek ge-
schreven is door een christenhisto-
ricus? Jawel. Er wordt hier en daar 
Bijbels idioom gebruikt (‘woest en 
ledig’). Het mensbeeld is realis-
tisch (de polder werd pragmatisch 
bestuurd) en heel belangrijk: de ar-
chiefbronnen en zij die ze schreven 
wordt recht gedaan. Toch trof het 
me dat Nobel zijn inleiding afsluit 
met maar drie letters: SDG. Daar is 
alles mee gezegd. 
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N.a.v.: A. Nobel, Besturen op het Hollandse platteland. Cromstrijen 
1550-1780, Zutphen: Walburg Pers, gebonden, 252 blz., ISBN 978 90 
5730 847 5, € 39,50

Politiek in de polder 

Pieter Verhoeve

Geschiedenis bestaat bij 
de gratie van verbeelding. 
Mooie verhalen; fraaie af-
beeldingen en onverwachte 
wendingen. Arjan Nobel is er 
in zijn dissertatie in geslaagd 
een op het oog saai thema 
– bestuurscultuur op het 
Hollandse platteland – dicht 
bij de hedendaagse lezer te 
brengen. In een prachtige, 
veelkleurige uitgave, geraakt 
de lezer voordat hij het weet 
in het Numansdorp van de 
Gouden Eeuw. Hulde.

De almacht van alledag 
lijkt in dorpen groot. Niets 
is minder waar. Zelf ont-
dekte ik jaren geleden in 
een studie naar de aanwe-
zigheid van piëtisme in het 
dorpje Wijngaarden, dat het 
vroegmoderne platteland 
een ongekende beweeglijk-
heid aan de dag kon leggen. 
Elk dorp had en heeft een 
eigen sociaal coloriet. Zeker 
voordat de natiestaat zich 
ontwikkelde. 

Het is Arjan Nobel te 
prijzen dat hij zich de 
moeite heeft getroost om 
onderzoek te doen naar de 
vraag op welke wijze het 
Hollandse platteland werd 
bestuurd. De archiefbron-
nen zijn complex en niet 
compleet te doorzoeken; het 
thema lijkt minder pakkend 
dan zeehelden, prostitutie 
of slavernij. Toch wordt 
snel duidelijk waarom dit 
onderzoek inspirerend is. 
De bestuurscultuur op het 
Hollandse platteland blijkt 
stukken complexer en leven-
diger te zijn dan veronder-
steld. Aardig detail is dat 
de nieuwe voorzitter van de 
VCH niet alleen inwoner is 
van de Hoekse Waard: hij 
is er geboren en getogen.

Projectontwikkelaars
Dit boek beschrijft een inte-
ressant fenomeen, namelijk 
hoe de elite vanuit het niets, 
namelijk een verse droogma-
kerij, een dorpssamenleving 
moest gaan besturen. Enigs-
zins vergelijkbaar met de 
bestuurders van het Almere en 
Lelystad in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw. Aangezien 
er nogal wat risico zat in het 
ontginnen van een derge-
lijk gebied (dijkdoorbraak; 
inundatie), werd er via een 
vroegmoderne variant van 
crowd funding geïnvesteerd 
in een polder. De ambachts-
heerlijkheid Cromstrijen werd 
gesplitst in 1024 aandelen 
en deze waren weer verdeeld 
onder circa vijftig aandeelhou-
ders. Politieke macht werd 
zodoende via een aandelen-
constructie verworven. Het 
gebied werd bestuurd als 
een modern bedrijf. Dit lijkt 
uniek, maar in Zeeland kwam 
het systeem vaker voor. Het 
had dan ook geholpen als in 
het geweldig geïllustreerde 
boek hier en daar een schema 
of tabel had gestaan waarin 
de ingewikkelde bestuursko-
lom van het vroegmoderne 
platteland was verduidelijkt. 
Nu blijft de jurisdictie tamelijk 
technisch omschreven.

Het knappe aan de studie 
van Nobel is de gründlichkeit. 
Hij blijft dicht bij de bronnen. 
Daar waar lacunes en gaten 
zijn in het bronmateriaal, vult 
hij de analyses aan met voor-
beelden uit Muiden en Graft. 
Dit maakt het boek overigens 
af en toe ook wat verwarrend. 
De lijn in elk hoofdstuk is, 
door de diverse uitstappen 
hier en daar, niet altijd goed 
vast te houden.

Opbrengst
Wat Nobel vooral aan wil 

tonen is dat de bestuurs-
cultuur op het Hollandse 
platteland veranderde, dat 
de gewone man invloed had 
op het lokale bestuur en dat 
dorpsbestuurders ook buiten 
het dorp actief waren in de 
bovenregionale lobby. Eer-
lijkheidshalve zijn dit mijns 
inziens wat dunne conclusies. 
Ze golden wel voor meer 
regio’s en tijdvakken. Dat de 
bestuurscultuur veranderde 
in de loop van twee eeuwen, 
is weinig verrassend. Inte-
ressanter is de vraag wat en 
waarom er veranderde. Nobel 
zet zich af tegen de bestaande 
literatuur die een beeld over 
het platteland afroept van 
‘onveranderlijkheid’. Ver-
volgens citeert de dissertatie 
zelf weinig recente literatuur 
waarin deze these onder-
bouwd en verdedigd wordt. 
Het lijkt alsof het proefschrift 
zich afzet tegen een histo-
riografische stroming die 
nauwelijks serieus te nemen 
valt. Logisch ook; naar de 
bestuurscultuur op het vroeg-
moderne platteland is weinig 
grondig historisch onderzoek 
gedaan. Overtuigender is dat 
Nobel allerlei voorbeelden 
geeft uit de bronnen dat er 
wel degelijk veranderingen 
waren. Denk dan aan de pro-
fessionalisering, de verzakelij-
king en de aanpassing van het 
substitutiestelsel. 

Ook de tweede hoofd-
conclusie, namelijk dat de 
gewone man ook het lokale 
bestuur wist te beïnvloeden, 
vind ik niet opzienbarend. 
Ieder die kennis heeft van 
de verzoekschriftpraktijk in 
de vroegmoderne samenle-
ving weet dat in vrijwel elke 
bestuurseenheid zogenaamde 
‘rekesten’ werden behandeld. 
De gilden dienden ze in bij 
stadsbesturen bijvoorbeeld. 

Op het platteland waren 
de indieners divers. Nobel 
concludeert dat op rekesten 
welwillend en snel werd inge-
gaan. Nog los van de vraag of 
dit instrument inderdaad wel 
zo ‘informeel’ is als veronder-
steld (blz. 124), is deze ade-
quate afhandeling als zodanig 
geen nieuwe ontdekking. 
Integendeel, in tal van studies 
naar het Nederlands corpora-
tisme is bekend dat al sinds 
eeuwen in dit land iedereen 
over van alles meepraat en 
meebeslist. Dat rekesten 
adequaat en in samenhang 
behandeld werden, is een 
tamelijk vanzelfsprekend 
uitvloeisel daarvan.

De dorpslobby als apart 
fenomeen is zonder meer het 
meest verfrissende deel van 
de dissertatie. Nobel laat niet 
alleen zien dat bestuurders 
consensusgericht, pragma-
tisch en lenig waren. De 
kracht van zijn onderzoek 
is vooral dat de bestuurders 
van Cromstrijen vrij simpel 
de weg in Den Haag wisten 
te vinden naar fondsen, 
bepalende beslissers en het 
Oranjehuis. Vooral in de 
loop van de achttiende eeuw 
hadden de schepenen, kerk-
meesters of gecommitteerden 
vrij soepel een link naar de 
hofstad om een bepaalde 
urgente kwestie van bovenaf 
op te lossen. Het gegeven 
dat Nobel naar de politieke 
lobby van lokale bestuurders 
meer onderzoek gaat doen, 
wekt in dit verband positieve 
verwachtingen. 

Verhalenverteller
Nobel kan goed schrijven. 
Dat is voor historici een pre. 
Vooral de openingszinnen 
zijn sterk. Hier en daar had-
den boeiende gebeurtenissen 
best sterker verhalend kun-
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Hoe apostolaire bewo-
genheid een onbeweeg-
bare kerk in beweging 
brengt. Onderzoek naar 
de oorsprong en bedoe-
ling van hoofdthema’s van 
de kerkorde van 1951. 
Door Ds. R. van Kooten

In Christus rechtvaardig.
In deze studie onderzoekt 
de auteur de kritiek die 
geuit wordt op het refor-
matorische spreken over 
rechtvaardiging en unio 
cum Christo en gaat hij na 
of deze terecht is. 
Door Ds. M. Klaassen
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Welkom bij Historizon! Geen gewoon 
reisbureau, maar dé organisatie 

voor één- of meerdaagse excursies met een historische 
beleving. We brengen u in de sfeer van de tijd waarin de 
geschiedenis zich afspeelde door de verhalen te vertellen 
op authentieke locaties.

Op 9 november 1211 vertrok Emo van 
Huizinge voor een voetreis naar Rome. 
Hij was boos omdat de bisschop van 
Münster, onder wiens gezag hij viel, de 
schenking van de kerk van Wierum aan 
zijn klooster ongedaan had gemaakt. 
Om zijn gelijk te halen vertrok hij kort 
voor het invallen van de winter om het 
besluit van de bisschop door de paus 
ongedaan te laten maken. Emo deed 
het onmogelijke en arriveerde op 19 
januari 1212 in Rome. Emo’s reis, 800 
jaar geleden is een schitterende 
leidraad door de culturele, politieke en 
religieuze ontwikkelingen van Europa 
aan het begin van de 13de eeuw. In die 
periode was Europa in heftige 
beweging.

Prof. Dr. Dick de Boer die een indruk-
wekkend reisboek schreef en Ynskje 
Penning van wiens hand een historische 
triller verscheen zijn de reisleiders 
tijdens deze tochten. 

Door mee te gaan met één van deze 
reizen krijgt u een uniek beeld van het 
middeleeuws Europa.

Ook voor uw vereniging of voor uzelf, alleen of met familie 
stellen wij graag een interessante reis samen. 

Op onze website vindt u een uitgebreide beschrijving van 
onze programma’s. U kunt ook ons Magazine, met daarin 
het programma, aanvragen via onderstaande adresge-
gevens. 
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IN HET SPOOR VAN DE MIDDELEEUWSE ABT EMO
Door Noord-Italië naar Rome
We volgen Emo’s voetsporen op het 
laatste deel van zijn heenreis: het 
traject door Toscane en Lazio naar 
Rome. Een streek die reeds in de 
Romeinse tijd dichtbevolkt was. Ook 
toen Emo er in januari 1212 doorheen 
trok, vond hij hier steden van betekenis 
zoals Lucca en Montefiascona. 
11 t/m 15 maart 2013

Noord-Franse Kathedralen
Toen Emo in 1211 door Noord-
Frankrijk trok, vond hij hier het 
toonbeeld van het nieuwe denken. 
In verschillende steden verrezen 
immense gotische kathedralen die nog 
steeds bewondering oproepen voor de 
bouwkunst van de middeleeuwers.
13 t/m 16 augustus 2013

Groninger Kerken
Abt Emo kwam uit Groningen 
en daarom is het boeiend hem  
hiernaartoe te volgen. Om zo een kijkje
te nemen in dat, wat er nog te vinden is 
over het leven in Europa aan het begin 
van de bruisende dertiende eeuw.
7 t/m 8 juni 2013
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