
Uitgave van de Vereniging van Christen-Historici

november 2013
# 4
jaargang 23

Janneke Raaijmakers:  Middeleeuwen vaak protestants ingekleurd

Enny de Bruijn: De gereformeerde bril van de biograaf

Hume: Geschiedenis vergroot 
compassie voor samenleving



november 2013 TRANSPARANT2 TRANSPARANT november 2013 3

COLOFON INHOUD REDACTIONEEL

Elke biograaf wordt geconfronteerd met dilemma’s. Toen ik in 2003 mijn 
proefschrift over Hans Willem Bentinck (1649-1709), favoriet van koning-
stadhouder Willem III, schreef, koos ik voor een politieke casestudie, 
geen afgeronde biografie. Dat had een aantal voordelen; ten eerste 
sloot het boek aan bij een reeks studies over politieke sleutelfiguren uit 
laat-zeventiende-eeuws Engeland. Ten tweede had Bentinck nauwelijks 
persoonlijke, maar een schat aan politieke correspondentie nagelaten. 
Tot slot was het zo gemakkelijker om een sturende vraag te formuleren. Je 
kunt immers geen recht doen aan het gehele leven van iemand aan de 
hand van een bepaalde vraag, en zonder die vraag lijkt het onmogelijk er 
een proefschrift van te maken. Nu bleef de vraag over wélke sturende vraag 
ik over het leven van mijn personage zou leggen. Was hij als favoriet van 
de koning een ‘type’ van een bekend fenomeen in vroegmodern Europa, 
óf was hij de lens waardoor ik de Engels-Nederlandse Glorieuze Revolutie 
van 1688 kon bestuderen? Beide, besloot ik een beetje halfslachtig, en 
ik noemde mijn boek The Anglo-Dutch Favourite. Mijn christelijk geloof 
kwam in deze studie niet expliciet aan de oppervlakte, behalve wellicht in 
de aandacht voor Bentincks protestantse visie op politiek.

Over deze vragen moest ik weer denken toen ik de artikelen in deze 
Transparant las. Enny de Bruijn worstelde hiermee toen ze werkte aan 
haar biografie over de zeventiende-eeuwse theoloog Jacob Revius (1586-
1658), en kreeg in recensies vragen over geloof en objectiviteit. Ze pareert 
kritiek in dit artikel met verve; kritische distantie is een groot goed voor 
een biograaf, maar het is wellicht onmogelijk en ook onwenselijk volledige 
afstand te bewaren. Minstens even interessant is haar observatie over de 
spanning tussen persoon en context. Waar mijn Bentinck bijna geheel 
gereduceerd werd tot een actor in zijn politieke context, wil zij juist het 
unieke van Revius laten zien, niet slechts hoe hij representatief is voor 
een grotere groep. Daar tegenover staat dan weer het artikel van Hans 
Krabbendam. Op meeslepende wijze zet hij het kleurrijke leven van de 
zendeling Arie Kok (1883-1951) neer; daarbij heeft hij veel oog voor 
de specifieke details van zowel zijn persoonlijke leven als zijn carrière, 
maar wil hij uiteindelijk toch de studie gebruiken om het Amerikaanse 
fundamentalisme te bestuderen. Anders dan in mijn eigen biografie slaagt 
Krabbendam er echter wel in om Kok neer te zetten als een eigenzinnig 
en uniek mens van vlees en bloed.

U vindt verder in dit nummer nog een interview met Janneke Raaijmakers. 
Onlangs verwierf zij een grote NWO-subsidie om de houding in de vroege 
middeleeuwen ten aanzien van relieken te bestuderen. Ondergetekende 
verkent de rol van religie in recent uitgekomen literatuur over de Engelse 
Burgeroorlog, en Shirley Mullen verzorgt de column Over Grenzen. 
Verrassend genoeg laat zij zich als christenhistoricus door de achttiende-
eeuwse agnost David Hume inspireren. Aan de hand van drie ‘provocaties’ 
laat zij zien hoe wij als christenhistorici een rol mogen vervullen in het 
Koninkrijk van God.

David Onnekink
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Bandopnames Auschwitzproces 
Frankfurt online

Benoemingen

Restauratie grafmonument Tromp in 
Delft klaar Martin Bossenbroek wint Libris 

Geschiedenis Prijs 2013

Centrum Parlementaire  
Geschiedenis krijgt toch subsidie

Wetenschapsmusea gaan 
samenwerken

De bandopnames van het eerste Duitse Auschwitzproces zijn 
sinds kort te beluisteren op internet. Het eerste proces begon 
vijftig jaar geleden in Frankfurt (foto). Op www.auschwitz-
prozess.de zijn geluidsopnames geplaatst van voornamelijk 
slachtoffers. Ze getuigen tegen misdaden in het vernietigings-
kamp Auschwitz. De geluidsfragmenten laten ook de reacties 
horen van aangeklaagden. Ze ontkennen iedere verantwoor-
delijkheid voor de gruwelen die in het kamp plaatsvonden. In 
het door nazi’s geleide kamp in Auschwitz werden in de Tweede 
Wereldoorlog ongeveer 1,2 miljoen mensen vermoord. Het 
eerste Duitse Auschwitzproces (1963-1965) geldt vanwege 
de grote impact op de publieke opinie als zeer belangrijk. De 
website is eigendom van het Fritz Bauer Institut, een studie- en 
documentatiecentrum over de Holocaust.

De Universiteit Leiden heeft per 1 oktober prof. dr. Manon 
van der Heijden benoemd als hoogleraar Comparative 
Urban History bij het Instituut voor Geschiedenis. Aan de 
rechtenfactulteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam is 
dr. Louis Sicking per 1 september benoemd als bijzonder 
hoogleraar Geschiedenis van het Volkenrecht. Hij is tevens 
werkzaam als historicus in Leiden. Aan de Universiteit van 
Amsterdam is dr. Elizabeth Buettner benoemd als hoogleraar 
Moderne Geschiedenis. Prof. dr. Roel Kuiper (foto) is per 
1 januari 2014 voor 0,4 fte benoemd als buitengewoon 
hoogleraar Christelijke identiteit in maatschappelijke praktijken 
aan de Theologische Universiteit te Kampen. De Apeldoornse 
hoogleraar Kerkgeschiedenis prof. dr. Herman Selderhuis kreeg 
op 21 november een eredoctoraat uitgereikt van de Hongaarse 
Universiteit van Debrecen vanwege zijn werk voor platform 
Refo500 en voor het Calvijnonderzoek.

De restauratie van het grafmonument van zeeheld Maarten Tromp 
(foto) in de Oude Kerk in Delft is begin oktober afgerond. Het praalgraf 
is onthuld door commandeur Hans Lodder van de Koninklijke Marine 
en Bas Vereecken, zakelijk leider Atelier Rijksbouwmeester. Het graf is 
een jaar in restauratie geweest. Het grafmonument is in 1658 door de 
Staten-Generaal van de Republiek van de Zeven Provinciën opgericht 
ter ere van admiraal Maarten Harpertszoon Tromp (1598-1653), die was 
gesneuveld bij de zeeslag bij Ter Heijde. De tombe van het praalgraf 
is overigens leeg. De stoffelijke overblijfselen van Tromp liggen in de 
grafkelder onder de Oude Kerk. Het monument bleek bij inspecties in 
2009 en 2010 verzakt en daardoor waren scheuren ontstaan. Verder 
waren muurankers verroest en stukken natuursteen dreigden af te 
breken. De restauratie is in opdracht van de Rijksgebouwendienst 
uitgevoerd door Steenhouwerij Zederik,  in goed overleg met de 
Hervormde Gemeente Delft. 

Martin Bossenbroek heeft in oktober met zijn boek De 
Boerenoorlog de Libris Geschiedenis Prijs 2013 ontvangen. 
Volgens de jury is het boek “origineel, meeslepend 
en uitmuntend geschreven”. Het boek beschrijft de 
Boerenoorlog van 1898-1901 vanuit drie perspectieven: die 
van de Brit, de Nederlander en de Zuid-Afrikaanse boer. 
Bossenbroek is als historicus verbonden aan de Universiteit 
Utrecht. Eerder schreef hij boeken als Holland op z’n 
breedst en De meelstreep. Met de prijs kreeg Bossenbroek 
een geldbedrag van 20.000 euro overhandigd. De Libris 
Geschiedenis Prijs is een initiatief van Historisch Nieuwsblad, 
Libris, NTR/VPRO, Rijksmuseum Amsterdam, Nederlands 
Openluchtmuseum en De Volkskrant. 326 boeken waren 
aangemeld voor de jaarlijkse prijs.

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) in 
Nijmegen krijgt alsnog subsidie. Per 2015 ontvangt het 
onderzoeksinstituut in Nijmegen een half miljoen euro. De 
Tweede Kamer heeft dat in het vroege najaar besloten. 
De subsidie wordt opgebracht door vijf instanties: 
twee ton door het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, anderhalf ton door de Eerste en 
Tweede Kamer en één ton door de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Het resterende bedrag moet CPG zelf 
opbrengen.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
zette in de eerste helft van het jaar de toelage per 2015 
stop. Ondanks de nieuwe financiën moet het CPG wel 
een kleine bezuiniging doorvoeren.

Drie wetenschapsmusea, het Museum Boerhaave in 
Leiden, Science Center Nemo in Amsterdam en het Teylers 
Museum in Haarlem (foto), gaan samenwerken. Ze willen 
gezamenlijk hun collecties digitaal gaan ontsluiten. Ook 
gaan ze hun kennis en expertise delen. De drie musea 
houden zich bezig met technologie maar op een ander 
niveau. Museum Boerhaave heeft een collectie rondom de 
geschiedenis van natuurwetenschappelijk en geneeskundig 
onderzoek, Nemo focust op moderne toepassingen en het 
Teylers Museum herbergt een collectie instrumenten uit de 
achttiende en negentiende eeuw. Steeds meer musea werken 
samen vanwege inhoudelijke of financiële argumenten. Zo 
ondertekenden de stadsmusea van Den Haag, Zoetermeer en 
Rotterdam ook onlangs een samenwerkingsovereenkomst.

NIEUWS

beeld Wikimedia

beeld Wikimedia

beeld Bert Kaufmann, Wikimedia 

beeld RD, Anton Dommerholt

beeld Teylers Museum, Wikimedia 

beeld Transparant
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Middeleeuwen was 
van proto-protestant 
én reliekaanbidder

INTERVIEW RAAIJMAKERS



Op een vrijdagmiddag nemen we de weg 
langs de Utrechtse Janskerk naar Drift 6. 
Het regent onafgebroken, voor het eerst 
deze herfst. De straatstenen glimmen van 
het regenwater, studentenfietsen staan 
druipend tegen de stalen reling van de 

gracht. Het is rustig, een enkele gebolde 
paraplu deint voorbij. Een laatste college 
van deze week wordt nog gegeven aan 
de overkant. In het studentencafé op de 
hoek zitten twee studentes aan een hoog 
glas café latte.

Binnen worden we ontvangen in een 
ruime kamer met muren in zachtviolet. 
Janneke Raaijmakers (40) rolt twee 
grote bureaustoelen over de grofgestikte 
vloerbedekking naar het midden van de 
kamer en nodigt uit plaats te nemen. 
In het voorjaar sleepte Raaijmakers, 
universitair docent aan de Universiteit 
Utrecht, een Vidi-beurs van de Neder-
landse organisatie voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek (NWO) in de wacht. 
Onderwerp van haar onderzoek is de 
verering van relieken in de periode 350 
tot en met 1150 in christelijk Europa. 

Liesbeth van Huit en Ardjan Logmans

Reliekverering hoort bij de middeleeuwen. In een tijd van onzekerheid over het 
zielenheil gaf de materie houvast. Het contrast lijkt duidelijk: eenentwintigste-
eeuwers zien relieken als dood stof, voor middeleeuwers was een reliek de 
heilige zelf. Maar dit beeld berust op een modern vooroordeel en vraagt om 
nuancering, vindt historica Janneke Raaijmakers. “Vanaf het begin van de re-
liekverering was er debat over de waarde en de juistheid ervan. Reliekverering 
heeft alles te maken met je Godsbeeld en mensbeeld. Dat gold in de middel-
eeuwen, maar het geldt ook nu als je er onderzoek naar doet.”

Volgens Calvijn lieten vrouwen en dwazen zich gemakkelijk verleiden tot heiligenverering. Dit vooroordeel werd in 
latere tijden nog vaak herhaald. De uitwassen die Calvijn beschreef waren een laatmiddeleeuws verschijnsel, net als 
de aflatenhandel waartegen Luther protesteerde. Beeld Transparant
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INTERVIEW RAAIJMAKERS

Het onderzoek richt zich vooral op de 
debatten over heiligheid en materialiteit, 
over een transcendente God enerzijds en 
de waarneembare tekenen die samenhan-
gen met het geloof anderzijds.

Waar moet we aan denken bij 
relieken?
“Dat zijn overblijfselen van heiligen, 
zoals botten. Maar vaker gaat het in de 
vroegere middeleeuwen om contactrelie-
ken, zoals kleding die de heilige gedra-

gen heeft. Een kleed dat over het graf 
van een heilige was gelegd, werd door 
de aanraking met de heilige zelf ook 
heilig. Ook de olie die in de lamp bij het 
graf van de heilige brandde, ving als het 
ware iets op van de heiligheid van het 
graf. Water dat men langs de grafsteen 
liet stromen, ving men op en werd door 
pelgrims in ampullen weer mee naar huis 
genomen.
Zulke contactrelieken waren erg popu-

lair. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een ver-
haal van een vooraanstaande Romeinse 
vrouw, vermoedelijk uit Spanje, die naar 
het Heilige Land trok en daarover een 
reisverslag schreef. Vincent Hunink heeft 
daar een mooie Nederlandse vertaling 
van gemaakt: In het land van de Bijbel. 
Die vrouw schreef dat de grond in de 
Heilige Grafkerk dagelijks moest worden 
aangevuld, omdat veel pelgrims een 
handje zand meenamen.”

Dat klinkt alsof gewone middel-
eeuwers erg goedgelovig waren.
“Dat is precies hoe vaak nog over de 
middeleeuwen wordt gedacht. In die tijd 
zouden domme en ongeletterde mensen 
niet om kunnen gaan met een abstracte 
God en daarom een fysiek houvast nodig 
hebben. Kerkelijke heren maakten ver-
volgens misbruik van de goedgelovigheid 
van het volk door een levendige handel 
in relieken aan te zwengelen. Dit heer-
sende beeld is een belangrijke aanleiding 
voor mijn onderzoek. 
Ik zou ook graag onderzoeken hoe 
dat beeld is ontstaan, maar dat voert 
waarschijnlijk te ver voor dit project. Ik 
kan wel zeggen dat de reformatie in deze 
beeldvorming een duidelijke rol in heeft 
gespeeld. Calvijn heeft de uitwassen van 
reliekverering en de handel in relieken 
afgekeurd in een van zijn traktaten. Vol-

gens Calvijn lieten vrouwen en dwazen 
zich gemakkelijk verleiden tot heiligen-
verering. Dit vooroordeel werd in latere 
tijden nog vaak herhaald. De uitwassen 
die Calvijn beschreef waren een laatmid-
deleeuws verschijnsel, net als de aflaten-
handel waartegen Luther protesteerde. 
Maar ook eerder al werd geklaagd over 
valse relieken die in omloop waren, 
bijvoorbeeld door Augustinus en Guibert 
van Nogent.”

Uw onderzoek richt zich juist niet 
op de late middeleeuwen.
“Dat klopt, mijn onderzoek stopt in 
het midden van de twaalfde eeuw. Dan 
wordt Aristoteles’ fysica en biologie 
herontdekt in West-Europa. Dat zorgt 
voor een verandering in het denken over 
het menselijk lichaam en materialiteit. 
De maatschappij verandert in die periode 
ook heel sterk. Ik begin het onderzoek 
naar reliekverering in Europa in 350, 
wanneer voor het eerst graven van mar-
telaren worden geopend om de lichamen 
naar meer eervolle, publieke plaatsen 
binnen de stadsmuren over te brengen. 
Soms werd er ook een basiliek boven 
op een martelaarsgraf gebouwd. Denk 

bijvoorbeeld aan de Sint Pieter in Rome 
die op het vermeende graf van Petrus 
is gebouwd. Het was al langer gebruik 
dat gelovigen zich verzamelden bij 
martelaarsgraven om deze christelijke 
helden te herdenken en zich in de buurt 
van deze graven lieten begraven. Veel 
christenen meenden dat de zielen van 
de martelaren direct na hun dood in de 
hemel waren opgenomen. Het meestal 
gruwelijke einde van hun leven wiste 
hun zonden uit. Aan het einde der tijden 
kon zo’n heilige als een advocaat bij God 
de zaak bepleiten van de gelovigen.
Heiligen werden overigens in deze tijd 
niet officieel gecanoniseerd door de 
paus. Een cultus rond een gestorven 

persoon kon dus spontaan ontstaan. In 
het begin werden alleen martelaren als 
heiligen vereerd, maar vanaf ongeveer 
400 ook asceten. Gelovigen trokken naar 
een graf, er ontstonden rituelen, een 
kerkheer ontfermde zich over de cultus-
plaats in wording en ten slotte werd de 
naam opgenomen in een heiligenkalen-
der. Zo kan het gegaan zijn. Een teken 
van de heilige status van een overledene 

werd ook bevestigd door het lichaam 
van de heilige uit het graf te halen en 
deze onder, of in ieder geval in de buurt 
van, het altaar te plaatsen. Net zoals de 
martelaren die in Openbaring 6:9 onder 
het altaar verblijven.
Vanaf de negende eeuw maken reliekla-
bels, die aan relieken werden bevestigd 
om de identiteit van de heilige eige-
naar te onthullen en de authenticiteit 

Asceten, die toch een afkeer van 
materie hebben, blijken een voor-
keur voor relieken te hebben

Vanaf de negende eeuw maken relieklabels, die aan relieken werden beves-
tigd om de identiteit van de heilige eigenaar te onthullen en de authenticiteit te 
waarborgen, expliciet melding van botten, zoals een teen, een vinger, een arm of 
schedel. Afbeelding: dit stukje bot zou toebehoren aan de Sloveense heilige Lojze 
Grozde (1923-1943). Beeld Vid Gajšek, Wikimedia

PERSONALIA
Dr. Janneke Raaijma-
kers is sinds 2010 als 
universitair docent werk-
zaam bij de afdeling 
Middeleeuwse Geschie-
denis aan de Universiteit 

Utrecht. Ze promoveerde in 2003 aan 
de UvA op het proefschrift i. In 2012 
publiceerde zij bij Cambridge Univer-
sity Press The Making of the Monastic 
Community of Fulda, c. 744-c. 900. 
Momenteel werkt zij onder meer aan 
een hoofdstuk over de rol van kloosters 
in het kersteningsproces voor de Cam-
bridge History of Western Monasticism 
en aan het nieuwe project Mind over 
matter. Debates about relics as sacred 
objects, c. 350-c. 1150.
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COLUMN

Van goede wil

Peter van Dam

Wie omgaat met professionele historici is het vast niet 
ontgaan: geschiedwetenschappers neigen tot cynisme. Zelf 
ben ik daarop geen uitzondering. In mijn onderzoek kom ik 
nogal wat idealisten uit vervlogen tijden tegen. Regelmatig 
betrap ik mezelf daarbij op een meewarige blik: dachten 
die mensen nu echt dat ze een verschil konden maken? 

Toch zit dat cynisme me niet altijd lekker. Waar komt het 
vandaan? Is het een terechte reactie van een vakgroep, 
die weet heeft van al te veel goedbedoelde initiatieven, 
die jammerlijk zijn gestrand? Is het een bijproduct van de 
noodzakelijke afstand tot het onderzochte onderwerp? 
Deels is dat vermoedelijk het geval, maar het cynisme zou 
weleens diepere wortels kunnen hebben.

Idealen zijn niet alleen maar al te vaak op niets uitgelopen, 
ze hebben bovendien een donkere kant. Dat geldt niet 
alleen voor de extreme gevallen, waarin idealistisch 
gestemde regeringen op grote schaal wandaden begaan. 
Denkers als Michel Foucault hebben er terecht op gewezen 
dat idealen ook in relatief vreedzame omstandigheden 
deel zijn van een machtsstrijd tussen verschillende 
maatschappelijke groeperingen. Zelfs onschuldige idealen 
als gelijkheid, vrijheid en democratie blijken niet alleen een 
zonnige kant te hebben – wat bijvoorbeeld te denken van 
de uitsluiting van religieuze minderheden op basis van juist 
deze principes?

Waarom twijfel ik met deze kennis in mijn achterhoofd toch 
over mijn cynische aanvechtingen? Dat komt vooral door 
de ontmoetingen met idealisten in mijn bronnen, maar ook 
in het dagelijks leven. In mijn huidige onderzoek naar de 
geschiedenis van de beweging voor fair trade is de goede 
wil van veel activisten veelal niet te ontkennen. Die wil ik als 
historicus daarom recht doen. Hoe een balans te vinden 
tussen de terechte twijfel aan idealisme en de goede 
bedoelingen van idealisten?

Voor mij begint die balans bij een ongemakkelijke 
waarheid: goede bedoelingen hebben niet alleen maar 
positieve effecten. Dat klinkt bitter. Het maakt echter een 
herwaardering van idealisme mogelijk. De geschiedenis 
biedt vele voorbeelden van mensen die gedreven door 
hun idealen de wereld iets beter maakten. Als we van 
idealisten niet te veel verwachten, oog hebben voor hun 
mogelijke ongelijk en voor negatieve effecten van goede 
bedoelingen, is er ook ruimte om hun goede bedoelingen 
zelf, hun inzet en hun successen op waarde te schatten.
 
Peter van Dam is universitair docent aan de Universiteit van 
Amsterdam
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te waarborgen, expliciet melding van 
botten (een teen, een vinger, een arm of 
schedel). Graven worden steeds vaker 
geopend en fragmenten van het lichaam 
van een gestorven heilige worden 
gebruikt om een kerk of een altaar te 
wijden.  Dat doet vermoeden dat men 
vóór deze periode terughoudend was in 
het opgraven en vereren van menselijke 
resten.”

U wilt in uw onderzoek ook de 
praktijk van de heiligenverering 
betrekken. Hoe doet u dat?
“Middeleeuwers reflecteerden op de 
verering van relieken. Dat wil ik in kaart 
brengen. Ik begin met de debatten door 
de theologen van die tijd, maar wil dit 
breder trekken en ook de interactie met 
de praktijk bestuderen, bijvoorbeeld via 
de bestudering van inscripties. Ik zal 
nooit kunnen zeggen hoe een boer in een 
dorpje ergens in Europa over heiligen 
dacht. Maar er zijn wel cultusplaatsen, 
archeologische vondsten en inscripties 
in kerken of op graven. Er is meer dan 
alleen de beschrijving van heiligenlevens. 
Neem een inscriptie als die op een altaar, 
dat nu wordt bewaard in het museum 
in Gerona. Daar staat iets als: ‘Roep de 
heiligen aan, ze kunnen helpen.’ Wat 

betekent dit? Was er twijfel? Het lijkt 
wel alsof er iets open ligt. Dat trekt mijn 
aandacht.”

Welke redenen hadden men-
sen dan om te twijfelen aan de 
waarde van reliekverering?
“Het dogma dat met het overlijden de 
bestemming van de mens vaststaat, liet 
aan het begin van de middeleeuwen 
nog lang op zich wachten. Er was op 
dat punt dus veel onzekerheid. Dit had 

ook gevolgen voor de opvattingen met 
betrekking tot reliekverering. Neem Vigi-
lantius, een priester uit de omgeving van 
Toulouse rond 400. Hij zei dat zielen van 
de heiligen in de hemel niets kunnen be-
tekenen voor de levenden op aarde. Zijn 
redenering baseerde hij op Openbaring 
6. De zielen van de martelaren onder het 
altaar smeken om wraak voor wat hen is 
aangedaan. God luistert daar niet naar. 
Dat betekent dat ook martelaren moeten 
wachten tot het laatste oordeel en het 
einde der tijden. In dat geval is reliekver-
ering zinloos.
Met zijn afkeuring voor verering kwam 
deze Vigilantius in conflict met kerkva-
der Hiëronymus. Helaas is het traktaat 
van Vigilantius zelf verloren gegaan, 
zoals dat wel vaker gebeurde met onwel-
gevallige opinies. We hebben alleen de 
reactie van Hiëronymus. Uit de brief van 
de kerkvader aan de priester kunnen we 
enigszins reconstrueren wat Vigilantius 
vond. Later is Vigilantius wel een proto-
protestant genoemd.”

Dat woord verraadt een nogal 
smalle visie op de middeleeuwen.
“Het is heel verleidelijk om Vigilantius 
aan onze moderne zijde te scharen. 
Of neem de negende-eeuwse bisschop 

Claudius van Turijn. Zijn stelling was: 
‘Door het kruis te vereren, herhaal je 
de kruisiging. Dat is een schande. We 
moeten onze blik niet richten op deze 
aardse zaken, maar naar boven kijken.’ 
Hij is later, in de achttiende eeuw, de 
eerste protestantse minister genoemd. 
Het is aanlokkelijk om deze man als een 
voorloper te beschouwen van het denken 
over heiligen anno nu. Maar dat is nu 
juist de manier waarop wij naar het ver-
leden kijken. Een humanist als Erasmus 

zette ook een beeld neer van een domme 
bevolking die in de kracht van relieken 
geloofde. De verlichting ging daar op 
voort. Onwillekeurig gaat men uit van 
een strikte scheiding tussen lichaam 
en geest. Voor het humanisme en het 

protestantisme is de spirituele kant van 
het geloof belangrijker dan de materiële. 
Maakten gelovigen in de middeleeuwen 
deze strikte scheiding? Ik wil nagaan hoe 
middeleeuwers dachten en spraken over 
relieken. Welke vocabulaire en beeld-
spraak gebruikten zij om te reflecteren 
op reliekverering? Daarbij moet ik me 
ook van mijn eigen bril bewust blijven. 
Voor mij zijn relieken materie, zielloos.  
Maar voor veel middeleeuwers lééfden 
die relieken. De heiligen zaten er als het 
ware in. De reliek was de heilige.”

Is er ook zoiets als moderne reliek-
verering?
“De laatste tijd is er meer aandacht voor 
het belang van emoties en de materiële 
dimensie van religie. In het voorma-
lige Oostblok neemt de reliekverering 
momenteel een grote vlucht. Waarom is 
dat? Overigens zijn er duidelijke regio-
nale verschillen in het belang van reliek-
verering binnen het rooms-katholicisme. 
In Nederland spelen relieken een minder 
belangrijke rol dan in Latijns-Amerika, 
al zie je ook hier een langzame bloei van 
processies, niet alleen in Limburg, maar 
ook in bijvoorbeeld Utrecht. Op digitale 
markten als eBay kun je een schat aan 
relieken kopen, vooral contactrelieken. 
Handel in menselijk botmateriaal is 
verboden. 
Tijdens mijn colleges krijg ik regelmatig 
van studenten te horen dat hun oma of 
opa ook een reliek heeft. Dat is vaak een 

Janneke Raaijmakers: “Ik wil nagaan hoe middeleeuwers dach-
ten en spraken over relieken. Welke vocabulaire en beeldspraak 
gebruikten zij om te reflecteren op reliekverering? Daarbij moet 
ik me ook van mijn eigen bril bewust blijven. Voor mij zijn relieken 
materie, zielloos.  Maar voor veel middeleeuwers lééfden die 
relieken.” Beeld Transparant

Calvijns vooroordeel over heiligen-
verering werd in later tijden nog 
vaak herhaald

medaillonnetje met wat stof erin, een 
contactreliek. Dat ik hoor van de beteke-
nis van relieken voor mensen nu vind ik 
een mooi aspect van mijn onderzoek.”

Een religieus onderwerp als dit 
veronderstelt bijna een persoon-
lijke affiniteit met kerk of religie.
“Ik ben rooms-katholiek opgevoed in 
Leeuwarden, een overwegend protes-
tantse stad. In mijn herinnering speelde 
heiligenverering een beperkte rol in onze 
kerk. Wel herinner ik me de litanie van 
alle heiligen omdat deze zo lang duurde. 
En mijn oma had stripboeken over hei-
ligen. Daar mochten we dan in lezen als 
we op bezoek waren.”

U hebt promotieonderzoek ge-
daan naar het klooster van Fulda. 
Kunt u iets zeggen over de rol van 
kloosters in reliekverering?
“Kloosters speelden in de reliektrans-
laties (reliekverkeer, red.) vanaf de 
negende eeuw een steeds grotere rol. 
Voor kloosters was dat reliekverkeer een 
van de middelen om de eigen identiteit 
te versterken of af te bakenen. Fulda 
heeft veel relieken vanuit Rome gekregen 
en die weer verspreid in kerkjes in de 
omgeving. 
Overigens is het opvallend dat de eerste 
kerkleiders die begonnen met de ver-
spreiding van relieken asceten waren. 
Zo had Ambrosius, bisschop van Milaan 
en kerkvader, een netwerk van vrienden 
die elkaar relieken stuurden. Velen van 
hen hadden een aristocratische levensstijl 
vaarwel gezegd om zich toe te leggen op 
ascese: kuisheid, gematigdheid, armoede. 
Dat vond ik eerst opvallend: asceten, die 
toch een afkeer van de materie hebben, 
blijken een voorliefde voor relieken te 
hebben. Maar wij zijn geneigd om een 
scherpe scheidslijn aan te brengen tussen 
het geestelijke en het materiële. Maar die 
asceten hebben hun lichaam nódig om 
ascetisch te kunnen zijn. Het lichaam is 
een onderdeel van hun identiteit en hun 
strijd. Zonder lichaam komen ze ook niet 
tot God. Om dit te begrijpen, moeten we 
niet uitgaan van onze eigen manier van 
denken.”

Vigilantius wordt 
nu wel een proto-
protestant  
genoemd

INTERVIEW RAAIJMAKERS
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REVIUS

Toen ik vorig jaar de recensies van mijn 
biografie over de theoloog en dichter 
Jacob Revius (1586-1658)  op een rij 
zette, viel me één ding op. Bijna alle 
recensenten hadden het over de vraag 
hoe gereformeerd de bril van de biograaf 
is. Doet ze aan verheerlijking van het 
gereformeerde verleden? Kan ze afstand 
bewaren, ondanks haar betrokken 
houding? Lukt het haar om empathie en 
eerlijkheid samen te laten gaan?

Dat recensenten zulke vragen stellen, 
komt waarschijnlijk allereerst door de 
omschrijving van de auteur (‘werkt als 
cultuurredacteur bij het Reformatorisch 
Dagblad’) op de achterflap van het 
boek, maar ook door het verslag van 
de promotieplechtigheid op de website 
refdag.nl. Zelfs lezers die de auteur 
ondanks haar RD-baan het voordeel 
van de twijfel geven, kunnen niet anders 
dan bange vermoedens koesteren nadat 
ze dat verslag hebben gelezen. Het 
begint zo: “Schreef Enny de Bruijn met 
haar proefschrift een gereformeerde 
biografie van Revius? Daar lijkt het 
op, stelt een opponent tijdens de 
promotieplechtigheid van De Bruijn, 
dinsdag in Utrecht.” En verderop: “De 

biograaf heeft zich teveel vereenzelvigd 
met Jacob Revius (1586-1658), zo blijft 
prof. dr. J. W. Renders uit Groningen 
aanhouden. Hij onderbouwt dat met 
Revius’ strijdschriften tegen de Rooms-

Katholieke Kerk. Daarbij zou De Bruijn 
niet alleen de paus de antichrist noemen, 
maar ook Hitler.”1 

Zo wil je niet in het nieuws komen, 
zelfs niet als christenhistoricus. Zeker 
niet als je, zoals ik, het bijna tot doel van 
je boek gemaakt hebt om te bewijzen dat 
je als gereformeerde biograaf ondanks 
je gekleurde bril níét bevooroordeeld 
hoeft te zijn. Maar de combinatie van 
biografiehoogleraar Hans Renders die 
een zo prikkelend mogelijke vraag 
wil stellen, een journalist die een zo 
spannend mogelijk verslag wil schrijven 
en een krant die graag de aandacht trekt 
met de tegenstelling christendom-wereld 
– allemaal volstrekt begrijpelijk vanuit 
ieders eigen rol –, maakt dat de nuance 
buiten het gezichtsveld van het publiek 
verdwijnt.

Gelukkig laten de recensenten zich 
vervolgens niet sturen door de allereerste 
beeldvorming. De meesten komen tot 
de conclusie dat het alleszins meevalt 
met de gereformeerde missie van de 
biograaf. De enige die niet overtuigd 
is, is Paul Abels (in het Tijdschrift 
voor Nederlandse Kerkgeschiedenis) 
die “soms een gebrek aan kritische en 

analytische distantie van de auteur tot 
de hoofdpersoon constateerde”. Maar 
daartegenover staat bijvoorbeeld Martine 
van Ittersum in BGMN (“Although De 
Bruijn sympathizes with Revius, she is 

not blind to the failings of her hero”), 
of Jurgen Pieters in Ons Erfdeel (“Al 
snel wordt duidelijk dat De Bruijn in dit 
boek zeer verstandig met haar betrokken 
houding is omgegaan. Deze biografie is 
geen apologie geworden, en zeker ook 
geen hagiografie, maar een genuanceerd 
en overtuigend portret”). Of Hans 
Renders in Vrij Nederland – jawel, 
dezelfde als de kritische vraagsteller 
– die het boek beschrijft als “aan de 
verzuiling ontsnapt”.2

In het genre dat de Amerikaanse biograaf 
Carl Rollyson low biography noemt, 
is het duidelijkst sprake van zichtbaar 
gekleurde levensbeschrijving.3 Het 
doel van low biography ligt immers 
niet in een kritische, genuanceerde en 
feitelijk beargumenteerde beschrijving 
van gebeurtenissen en personen, maar 
in het presenteren van ideaalbeelden. 
Denk aan de populaire maar weinig 
degelijk onderbouwde biografieën van 
prinsessen, sporthelden of filmsterren. 
Geen kritische nuancering, maar 
bevestiging is het parool. Op religieus 
gebied kent het genre zijn eigen variant: 
de stichtelijke biografie van dominees, 
heiligen en andere vromen uit de 
volkscultuur, waarin het niet gaat om 
wetenschappelijke betrouwbaarheid 
en controleerbaarheid, maar om 
het opwekken tot vroomheid en het 
versterken van de eigen identiteit.

Maar wie denkt dat een gekleurd 
perspectief in high biography (waar 
kritische vragen en gedegen onderzoek 
voorop staan)  niet voorkomt, hoeft 
slechts te kijken naar de oogst van 
de laatste jaren. Nog altijd is Calvijn 
soms de verlichte hervormer, soms de 
nimmer lachende boeteprediker die 
zijn volgelingen in een ijzeren keurslijf 
dwong. Nog altijd is Theodorus van der 
Groe soms de bewonderde oudvader, 
de laatste onder de profeten, soms een 

De bril van de 
biograaf
Enny de Bruijn

Voor Revius worden 
mensenlevens geduid 
in het licht van een 
theologisch bepaald 
wereldbeeld, waarin de 
processen van bekering 
en heiliging invloed 
uitoefenen op identiteit 
en levensgang van 
een persoon, en waarin 
uiteindelijk een abso-
luut waarheidsgetrouw, 
goddelijk oordeel over 
ieder mensenleven 
wordt uitgesproken. 
Onherkenbaar voor veel 
21e-eeuwers, maar niet 
voor iemand die het 
christelijke perspectief 
met Revius deelt. Beeld 
Transparant

Toch ligt daar tegelijk ook de valkuil: 
de wereld waarin Revius leeft is ver en 
vreemd, en het spreekt niet vanzelf 
dat hij met dezelfde woorden ook de-
zelfde dingen bedoelt als christenen 
van vandaag.

narcistische figuur met grootheidswanen. 
En nog altijd is Lidwina van Schiedam 
soms de heilige met bijzondere 
ervaringen, soms een van de vroegst 
gedocumenteerde voorbeelden van 
hysterie.

Trouwens, het verschijnsel blijft zeker 
niet beperkt tot biografen, en ook niet 
tot christenen. Neem de socialistische 
geschiedschrijving, of, actueler, de 
manier waarop prominente historici, 
met Jonathan Israel als boegbeeld, 
de verlichting en figuren als Spinoza 
beschrijven. Het indrukwekkende beeld 
dat zij oproepen van een gevecht tussen 
‘moderniteit’ (tolerantie en secularisatie) 
en ‘traditie’ (religieuze intolerantie en 
puriteinse praktijken) kan niet los gezien 

worden van de eigen ‘verlichte’ idealen 
en opvattingen over vooruitgang in de 
geschiedenis.

In feite hebben we het hier over de 
persoonlijke affiniteit die bij historici 
eigenlijk altijd een belangrijke rol speelt. 
Zelfs de ‘strikt-wetenschappelijke’, 
kwantitatieve benadering van het 
verleden kwam, beweert Frits van 
Oostrom, ooit op uit sociaal engagement: 
de afkeer van elites en de behoefte om 
de anonieme massa stem te geven. En 
“een al lang tot statig standaardwerk 
verheven boek als Ernst Robert Curtius’ 
Europäische Literatur und lateinisches 
Mittelalter begon destijds al evenzeer 
met wetenschappelijke projectie: de 
behoefte namelijk om een dam op 

te werpen tegen de barbarij van het 
nazisme, die Curtius ertoe dreef de 
culturele eenheid van het avondland te 
demonstreren”.4

Natuurlijk is geschiedschrijving altijd 
subjectief, en natuurlijk is dat in een 
‘onmethodisch’ genre als de biografie 
nog sterker het geval dan in andere 
genres. Het maakt zelfs al uit of de 
biograaf man of vrouw is: vrouwen 
blijken gemiddeld genomen andere en 
meer details te geven over kinderen 
en kleding, mannen over intellectualia 
en seks.5 En dan hebben we het nog 
niet eens over de manier waarop je als 
biograaf teksten interpreteert, selecties 
maakt, verbanden legt of patronen 
probeert te ontdekken. Eigenlijk is 
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zich in te leven in de critici, de niet-
geestverwant moet zich inspannen om 
zich in te leven in de held en afstand 
te nemen van de critici.10 Een van de 
mooiste voorbeelden daarvan is wat mij 
betreft Willem Frijhoff met zijn biografie 
van Evert Willemsz – ondanks bezwaren 
die je tegen de omvang van dat boek 
kunt hebben. Hij erkent zelf dat er een 
grote afstand bestaat tussen zijn eigen 
“rather lighthearted and ritually rich 
Catholic upbringing” en “the sober and 
often somber spirituality of orthodox 
Calvinism” van zijn held.11 Maar hij 
heeft er zijn uiterste best voor gedaan 
om iemand die niet in alle opzichten zijn 
geestverwant is, toch zo goed mogelijk 
in diens eigen kader te vatten en serieus 
te nemen.

Het resultaat staat of valt dus niet 
met de bril van de biograaf, maar met 
de manier waarop hij zijn werk uitvoert. 
Daar zit ook het verschil tussen high 
biography en low biography: niet in het 
perspectief, maar in de breedte en diepte 
van het onderzoek, en in de wil tot 
begrijpen en inleven.12 

Niettemin, als Bart-Jan Spruyt in Elsevier 
schrijft dat “zo’n betrokkenheid blijkbaar 
nodig is om alles te zien en alles te 
begrijpen en de eenheid in een vroeger 
leven te herstellen”, en Aleid Truijens in 
De Volkskrant dat “je ineens voelt dat 
Revius voor de schrijfster een levend 
persoon is” – dan zie je in gedachten 
sommige professionele historici hun 
wenkbrauwen fronsen.13 De persoonlijke 
toon die aantrekkelijk is voor het bredere 
publiek roept bij hen juist argwaan op. 
Dat komt doordat zij vaak een ander 
idee hebben over nut en noodzaak van 
de biografie dan ‘gewone’ lezers.

Nog altijd vinden veel historici dat 
een biografie pas waardevol kan zijn 
als de beschreven persoon model 
staat voor een grotere groep, als hij 
of zij representatief is qua ideeën en 
ervaringen. Maar die opvatting is 
eigenlijk een beetje achterhaald: de 
laatste jaren is er immers sprake van 
een groeiende belangstelling voor het 
biografische, het persoonlijke en unieke 
in de geschiedenis. Geschiedschrijvers 
spreken zelfs van een biographical turn, 
en verklaren dat door te wijzen op het 
verdwijnen van de ‘grote verhalen’, 
waardoor narratieve geschiedschrijving, 
microhistory en biografie terugkeren. Er 
zou zelfs een samenhang kunnen zijn 
met de val van het communisme en de 
bijbehorende nadruk op persoonlijke 

verantwoordelijkheid, initiatief en 
individualisme.14

Intussen zijn literatuurhistorici (zoals 
ik) vanouds altijd al gewend om voor het 
persoonlijke, het unieke, het afwijkende 
en het uitzonderlijke te gaan, in plaats 
van te zoeken naar representativiteit en 
objectiviteit. Door van de buitenkant 
naar groepen mensen te kijken, kom je er 
immers nooit achter hoe de binnenkant 
eruitziet, hoe mensen op een bepaalde 
plaats in een bepaalde tijd hun gevoelens, 
ervaringen en gedrag betekenis geven. 
Zulke vragen kun je slechts vanuit 
het individu benaderen. Dat is precies 
waarom ik denk dat de Reviusbiografie 
geen ‘gereformeerde biografie’ is, in de 
zin van ‘verdediging van een bepaalde 
traditie’. Het gaat er mij niet om de 
algemene gereformeerde idealen – van 
vroeger of nu – te illustreren aan de hand 
van Revius’ leven, het gaat om Revius’ 
leven, dat interessant wordt zodra het 
begint af te wijken van de te verwachten 
idealen.

Ik wilde Revius’ unieke en individuele 
levensverhaal niet laten opgaan in de 
context, of slechts laten dienen om 
bepaalde ideeën en idealen over een 
tijdperk of een traditie te onderstrepen. 
Levensverhalen zijn immers niet 
zozeer interessant vanwege hun 
exemplarische karakter. Te vaak worden 

ze slechts gebruikt om een ideologisch 
verhaal of een theorie te bevestigen 
– of het nu gaat om confessioneel 
gekleurde geschiedschrijving of om 
geschiedschrijving van vrouwen, homo’s, 
kleurlingen, slachtoffers van geweld, 
arbeiders en andere underdogs.15 Een 
biografie is juist bij uitstek geschikt om 
dominante geschiedvisies te relativeren 
of te nuanceren, dankzij het feit dat de 
hoofdpersoon níét representatief hoeft 
te zijn. 

Revius’ persoon en werk lenen zich 
op het eerste gezicht bij uitstek om 

het gereformeerde perspectief op de 
contemporaine cultuur te laten zien, 
en ook, andersom, de gereformeerde 
poging tot beïnvloeding van die cultuur. 
Maar uiteindelijk dienen zijn teksten 
niet slechts om de geschiedenis te 
illustreren.16 Het zou hem tekortdoen 
wanneer hij alleen maar als voortreffelijk 
representant van zijn tijd, van het 
gereformeerde gedachtegoed of van een 
bepaalde theologische of literaire traditie 
beschouwd zou worden. Misschien lijkt 
hij, op het eerste gezicht, in bepaalde 
hokjes te passen, maar wie scherp kijkt, 
ontdekt uiteindelijk dat die hokjes niet in 
alle opzichten voldoen. 
  

REVIUS

het hoogst opmerkelijk, signaleert 
biografe Paula Backscheider, dat in 
een tijd waarin zo veel bekend is over 
verborgen verleiders en mogelijkheden 
tot manipulatie van berichten, de 
manipulatieve mogelijkheden van de 
biograaf totaal niet kritisch worden 
beschouwd. Recensies hebben het 
zelden over die invloed – en dat terwijl 
biografen wél onze beeldvorming en 
waardering van historische figuren 
bepalen.6

Vanuit die gedachte valt het dus 
eigenlijk zeer toe te juichen dat de 
recensenten van de Reviusbiografie de 
vraag naar de ‘gereformeerde bril’ van de 
biograaf stellen. Al is het misschien nóg 
nodiger dat dat bij niet-gereformeerde 
biografen gebeurt, omdat juist de 
gekleurde bril van een vertegenwoordiger 
van de levensbeschouwelijke mainstream 
voor de meeste lezers onzichtbaar is. 

Dát je als biograaf een zekere 
betrokkenheid ervaart bij je onderwerp, 
spreekt dus vanzelf. Ook als je nog een 

stapje verder gaat, en affiniteit hebt 
met de idealen van de gebiografeerde 
persoon of in dezelfde traditie staat, is 
dat helemaal niet zo uitzonderlijk. Denk 
aan Elsbeth Etty over Henriette Roland 
Holst, Steven Nadler over Spinoza, 
Marja Vuijsje over Joke Smit, Piet Calis 
over Vondel, Michel van der Plas over 
Godfried Bomans, enzovoort. Geen 

biografie zonder betrokkenheid, positief 
of negatief. Het gaat er maar om in 
hoeverre je je daarvan bewust bent, daar 
kritisch mee omgaat en dat welbewust 
inzet.

Affiniteit heeft veel voordelen. In 
mijn geval: ik deel met Revius het 
perspectief van de gereformeerde 
traditie, wat het inlevingsvermogen 
vergroot en extra gevoelig maakt voor 
de problemen die binnen die traditie 
een rol spelen. En daarbij doel ik 
niet alleen op de discussies tussen 
remonstranten en contraremonstranten, 
maar ook op de ervaring van geloven, 
van bidden, van proberen Gods stem 
te verstaan en daarnaar te handelen 
– de religieuze emotie die vreemd en 
onherkenbaar is voor veel lezers, en dus 
uitleg behoeft. Zoals Willem Frijhoff 
schrijft: “Any serious biographer will 
inevitably become personally involved 
in a narrative about someone who 
had undergone a spiritual or mystical 
experience. Without the necessary 
empathy, such experiences cannot be 
taken seriously and properly analyzed.”7

Of neem zoiets fundamenteels als 
de vraag naar persoonlijke identiteit. 
In onze westerse samenleving van ná 
Darwin, Nietzsche en Freud geloven we 
daar niet meer in en dus stellen we ook 
geen waarheidsvragen meer over mensen 
– we buigen ons liever over vragen 
rond beeldvorming en constructie, rond 
zelfbeeld, receptie, image-building, 
self-fashioning en personal myth. Maar 
voor Revius en zijn tijdgenoten heeft de 
persoonlijke identiteit een vaste kern – 
de door God geschapen, onsterfelijke 

ziel – en mensenlevens worden geduid 
in het licht van een theologisch bepaald 
wereldbeeld, waarin de processen van 
bekering en heiliging invloed uitoefenen 
op identiteit en levensgang van een 
persoon, en waarin uiteindelijk een 
absoluut waarheidsgetrouw, goddelijk 
oordeel over ieder mensenleven wordt 
uitgesproken. Onherkenbaar voor veel 

21e-eeuwers, maar niet voor iemand die 
het christelijke perspectief met Revius 
deelt.8

Toch ligt daar tegelijk ook de valkuil: 
de wereld waarin Revius leeft is ver en 
vreemd, en het spreekt niet vanzelf dat 
hij met dezelfde woorden ook dezelfde 
dingen bedoelt als christenen van 
vandaag. Daarom moet ik niet proberen 
de afstand van vier eeuwen weg te 
poetsen, en me inspannen om zo veel 
mogelijk van zijn wereld te weten te 
komen – die heel anders is dan de mijne. 
Maar wat nóg belangrijker is: een goede 
biografie is alleen mogelijk als ik ook van 
buiten naar de gereformeerde traditie 
kan kijken en verschillende perspectieven 
kan toelaten. Niet alleen van Revius 
zelf, maar ook van zijn geestverwanten 
en tegenstanders, van tijdgenoten en 
van latere onderzoekers. Identiteit heeft 
immers niet alleen te maken met wat 
iemand van zichzelf denkt, maar ook met 
wat anderen – vriend én vijand – van 
hem denken.9

Daarom geloof ik niet dat alleen een 
geestverwant een goede biografie van 
een historische figuur kan schrijven: de 
geestverwant zal zich moeten inspannen 
om afstand te nemen van de held en 

Noten
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dr_de_bruijn_theologie_bepaalt_humanisme_
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2012 zijn deze zinnen overigens gewijzigd 
en gezakt naar halverwege het verslag. Vgl. 
de bewuste zinsnede uit de biografie: “Zoals 
Hitler voor diverse geschiedschrijvers van de 
twintigste eeuw een symbool is van het kwaad, 
een moreel ijkpunt, zo is de paus dat voor 
veel protestantse geschiedschrijvers van de 
zestiende en zeventiende eeuw.” (E. de Bruijn, 
Eerst de waarheid, dan de vrede (Zoetermeer, 
2012) 334).

 2  Zie voor een overzicht van recensies, met links en 
bronvermeldingen: ennydebruijn.nl/boeken-2/
eerst-de-waarheid-dan-de-vrede-2012.

 3  H. Renders, De zeven hoofdzonden van de 
biografie, (Amsterdam, 2008) 17.

 4  F. van Oostrom, Aanvaard dit werk (Amsterdam, 
1992) 284.

 5  J. Linders, ‘De stem van de biograaf’, Biografie 
Bulletin 11-3 (2001) 178.

 6  J. Linders, ‘De stem van de biograaf’, 175.
 7  W. Frijhoff, ‘The improbable biography’, in: V.R. 

Berghahn & S. Lässig (eds.), Biography between 
Structure and Agency, (New York, 2008) 228.

 8  Vgl. R. Smith, ‘Self-reflection and the self’, in: Roy 
Porter (ed.), Rewriting the Self (New York/Londen, 
1997) 50: ‘Most modern people, when they use 
the category of the ‘person’ (...) ignore the 
theological dimension. This is badly ahistorical 
when projected back on to the seventeenth 
century. There was an extensive medieval and 
early modern literature that discussed the nature 
of the person in terms of the individual rational 
and immortal substance or soul.’ Vgl. ook W. 
van Bunge, ‘De integratie van leven en werk. 
Het onderwerp van de intellectuele biografie.’ 
Biografie Bulletin 16 (2006), 32.

 9 De Bruijn, Eerst de waarheid, 16-17, 30-34.
10  Vgl. de discussie rond de Kuyperbiografie van 

Jeroen Koch (A. Th. van Deursen, ‘Kuyper in de 
taal van een libertijns pamflet’, Reformatorisch 
Dagblad (17 mei 2006); W. Berkelaar, ‘Polemist 
voor eigen parochie’, De Academische 
Boekengids 58 (september 2006) 9-12).

11   Frijhoff, ‘The improbable biography’, 229.
12  Renders, De zeven hoofdzonden, 17
13   B.J. Spruyt, ‘Hartstochtelijke dominee’, Elsevier 

68.19 (12 mei 2012) 67; A. Truijens, ‘Monument 
voor refo Revius’, De Volkskrant (7 juli 2012), 
Boeken 7.

14  S. Lässig, ‘Introduction’ en I. Kershaw, ‘Biography 
and the historian’, in: Berghahn & Lässig (eds.), 
Biography between Structure, 3-7, 31-32.

15  Renders, De zeven hoofdzonden, 45; Van 
Bunge, ‘De integratie van leven en werk’ p. 33; J. 
Fontijn, Broeders in bedrog (Amsterdam, 1997) 
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Het valt zeer toe te juichen dat de 
recensenten van de Reviusbiografie de 
vraag naar de 'gereformeerde bril' van 
de biograaf stellen. Al is het misschien 
nóg nodiger dat dat bij niet-gerefor-
meerde biografen gebeurt, omdat juist 
de gekleurde bril van een vertegen-
woordiger van de levensbeschouwe-
lijke mainstream voor de meeste lezers 
onzichtbaar is. Beeld Transparant

Het resultaat 
staat of valt niet 
met de bril van 
de biograaf, 
maar met de ma-
nier waarop hij 
zijn werk uitvoert.
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Het zou Revius tekortdoen wanneer 
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bepaalde theologische of literaire 
traditie beschouwd zou worden.
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Nederlander 
probeerde Amerikaans 
fundamentalisme te 
planten in Europa

Hans Krabbendam

Hoewel fundamentalisme een zure 
bijsmaak heeft, moeten historici zich 
daar niet door laten weerhouden om 
dit fenomeen te onderzoeken. Het 
fundamentalistische protestantisme 
wordt namelijk schromelijk over- en 
onderschat. Voor de overschatting 
zijn de extreme uitingen richting 
andersdenkenden en de sterke associatie 
met politiek rechts in Amerika 
verantwoordelijk.1 Het valt niet te 
ontkennen dat de beweging extremisten 
heeft voortgebracht, maar ze valt niet 
met hen samen. Aan de andere kant 
is het gemakkelijk om de beweging te 
bagatelliseren omdat ze klein is.

Als geen ander helpt Arie Kok om de 
motieven en ontwikkelingsgang van 
het fundamentalisme te begrijpen, zijn 
veelkleurige internationale karakter te 
ontdekken en de verhoudingsgewijze 
grote invloed te verklaren op de vorming 
van internationale religieuze netwerken, 
vooral na de Tweede Wereldoorlog. Door 

zijn levensloop te volgen wordt duidelijk 
waarom Nederland een verrassend 
strategische plek kon innemen in de 
expansiepogingen van het Amerikaanse 
fundamentalisme en waarom die 
pogingen strandden.2

Geestesdoop
Vrijdag 10 januari 1908 was een 
cruciale dag in het leven van Arie Kok. 
Op die dag ontving hij de geestesdoop 
en werd hij deel van de jonge kleine 
pinstergemeenschap in Amsterdam, die 
leerde in vreemde tongen te spreken 
en wonderbaarlijke genezingen en 
natuurverschijnselen aanschouwde. Deze 
gebeurtenis was het scharnierpunt voor 
de vijfentwintigjarige postbeambte die 
net een week daarvoor in het huwelijk 
was getreden met geestverwant Elsje 
Aldenberg. 

Arie en zijn familie kwamen in 
pinkstervaarwater terecht nadat ze in 
1892 naar Amsterdam waren verhuisd. 

Daar vond zijn vader, die schoenmaker 
was, nieuw werk in de meubel- en 
diamantindustrie. Als jongvolwassene 
was Arie getuige van de geestelijke 
opwekking in Wales, die hem in contact 
bracht met de jonge pinksterkring in de 
Randstad en met gelijkgezinden in de 
omliggende landen. Arie leidde diensten 
en werd de eerste redacteur van het 
pinksterblad Spade Regen. Hij schreef 
zich in voor een voorbereidingscursus 
met zijn vrouw aan de Londense 
Bijbelschool van de Pentecostal Mission 
Union (PMU), die het paar na een korte 
voorbereidingscursus uitzond naar 
Estland en China. In zijn achterhoofd zat 
Tibet als toekomstig werkterrein, maar 
dat land was toen nog niet toegankelijk 
voor zendelingen.3

China
De cultuurschok was enorm. Arie en 
Elsje Kok kenden alleen de Bijbel, niet 
de Chinese taal of de cultuur. Ze waren 

Arie Kok (1883-1951), een schoenmakerszoon uit Goes, was slim, vroom en vooral avon-
tuurlijk. Dat avontuur begon in 1883 in landelijk Goes, bracht hem in 1892 naar Amster-
dam en vervolgens via Engeland, Duitsland, Estland en Rusland naar China, waar hij 
het grootste deel van zijn leven doorbracht. Na de Tweede Wereldoorlog pendelde hij 
tussen Amsterdam en de Verenigde Staten, waar hij in 1951 op achtenzestigjarige leef-
tijd stierf. In de loop van dit avontuur leerde hij in tongen spreken, leerde hij Chinees, 
bekleedde hij een strategische diplomatieke post en zette hij al zijn vaardigheden in 
om Europese protestanten te winnen voor het fundamentalisme. Om dit laatste feno-
meen gaat het in dit artikel.
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getuigen van hongersnood, overstroming, 
een pestuitbraak en maakten de revolutie 
van 1911 mee. Een groter contrast met 
het stabiele Nederland was nauwelijks 
denkbaar. Het duurde twee jaar voordat 
ze zich licht verstaanbaar konden maken. 
Maar ze waren niet de enige protestantse 
zendelingen, want tussen 1900 en 1920 
verdubbelde hun aantal van drie- naar 
zesduizend. Een groot deel kwam uit 
Engeland en Amerika. Deze zendelingen 
vonden juist toen in China grote 
belangstelling voor het christendom, 
omdat het land zich volop ontwikkelde 
en oriënteerde op de beste route naar 
modernisering.4 

Terwijl Arie en Elsje zich een weg 
baanden naar Zuidwest-China, traktaten 
uitdeelden, gebedsbijeenkomsten 
belegden, zich oefenden in de taal en 
gevaarlijke en lange reizen maakten, 
bouwden zendelingen kerken, scholen, 
ziekenhuizen en universiteiten. De 
zendingsverwachtingen waren hoog, 
vanwege de grote omvang van het land 
en de ontwikkelingsperspectieven. 
De Amerikaanse aandacht voor de 
maatschappelijke kant van het evangelie 
was daardoor sterk, want in China ging 
ontwikkelingswerk goed samen met 
verspreiding van het evangelie.

Nieuwe wegen
Er waren drie ontwikkelingen die eraan 
bijdroegen dat Koks oorspronkelijke 
idee, namelijk om Tibet te bereiken, een 
andere wending nam. Ten eerste zwol 
in het nieuwe China de kritiek op het 
westen aan. Vooral Engeland, maar ook 
Duitsland, Frankrijk en de VS, bepaalden 
de hoogte van de invoerrechten, de 
financiering van de Chinese ontwikkeling 
en incasseerden de rentebetalingen op 
China’s schulden. Een nieuwe generatie 
machthebbers wilde de natie versterken 
door de invloed van het Westen terug te 
dringen. Dit leidde tevens tot kritiek op 

het christendom. Vervolgens keken de 
nationalisten ook verwachtingsvol naar 
de geslaagde revolutiepoging in buurland 
Rusland en zagen in het communisme 
een alternatief toen de westerse 
mogendheden verzeild raakten in de 
Eerste Wereldoorlog. Onder studenten, 
de intelligentsia en ook op de christelijke 
universiteiten vond het communisme 
aanhangers. Voor behoudende 
zendelingen was dit een grote zorg, die 
nog groter werd toen de samenwerking 
tussen de zendingsorganisaties en kerken 
een vlucht nam. 

Om effectiever te kunnen werken 
gingen kerkgenootschappen fusies aan. 
Dit was de tweede trend die bijdroeg 
aan Koks verandering. Vooral onder 
presbyterianen, maar ook onder de vele 
geloofszendelingen die niet aan een kerk 
gebonden waren, nam de onrust toe. 
Het leek of de oorspronkelijke opdracht 
om het evangelie te verkondigen had 
plaatsgemaakt voor de opbouw van 
instituties, waar bovendien critici van het 
christendom werden opgeleid, zonder 

dat de achterban daarvan op de hoogte 
was. De combinatie van inclusieve 
theologie en radicale politiek zagen ze 
als de doodsteek voor de zending. Ze 
belegden conferenties om de trends te 
bespreken en hun reactie daarop voor te 
bereiden. Ook Arie Kok raakte overtuigd 
van dit gevaar.

De derde ontwikkeling was van 
persoonlijke aard. In mei 1919 diende 
Arie en Elsje Kok hun ontslag in bij de 
Pentecostal Mission Union in Engeland. 
Hun achterban kwam niets te weten 
over hun motieven en zelf waren ze 
uiterst terughoudend in het verstrekken 
van informatie over dit afscheid. Hun 
vertrek kan wel gereconstrueerd worden. 
Allereerst waren ze meer gericht op 
levensheiliging dan op geestesgaven. 
Arie stond uiterst kritisch tegenover 
pinksterzendelingen die vonden dat ze 
niet op de taal hoefden te blokken omdat 
ze dachten dat de Heilige Geest hun die 
taal wel zou schenken. Hij werd boos 
op medegelovigen die luidkeels midden 
in de nacht in tongen spraken als teken 

van gehoorzaamheid. En hij verzette 
zich tegen de gedachte dat alleen zij die 
de gaven de Geest hadden pas echte 
christenen waren en zo samenwerking 
met andere genootschappen moeilijk 
maakten. Het gebrek aan toekomstvisie 
van de leiding van de PMU en haar 
besluiteloosheid irriteerde eveneens. 
Het gezin Kok had in 1918 inmiddels 
drie kinderen, twee jongens van zes 
en negen en een meisje van vier. De 
jongens moesten naar school, maar het 
bestuur gaf hiervoor geen toestemming. 
Deze frustraties gekoppeld aan negen 
jaar onafgebroken pioniersarbeid in 
een slopend klimaat en Aries broze 
gezondheid, deed hem besluiten om 
nieuwe wegen in te slaan.

Het Nederlandse gezantschap in 
Peking, dat een nieuwe vertaler-
secretaris zocht, bood een uitweg. 
De gezant Willem J. Oudendijk 
had een seniorpositie in de 
diplomatieke dienst aangenomen 
en leidde de onderhandelingen van 
de westerse landen met de Chinese 

overheid. Hij zat te springen om 
versterking en Arie leek hiervoor 
geknipt. Hij kon de taal spreken 
én schrijven, en kende de Chinese 
beleefdheidsvormen. Hij was ordelijk, 
voorkomend, toegewijd en had een 
grondige kennis van de politieke mores. 
Arie nam de baan aan en werd na een 
paar jaar bevorderd tot kanselier.

Met eigen personeel, een ruime 
woning en goede gezondheidszorg 
om de hoek knapte de uitgeputte Kok 
snel op. Hij hield zich afzijdig van de 
diplomatieke feestjes en zocht vooral 
omgang met serieuze christenen om 
zijn kinderen het goede voorbeeld te 
geven. Kerkelijk raakte hij vervreemd 
van de zijns inziens vrijzinnige 
prediking in de kapel van Beijing Union 
Medical College en belegde daarom 

zelf huiskerkdiensten. Zijn ruime 
woning werd de ontmoetingsplek van 
tientallen behoudende zendelingen 
en pleisterplaats voor hen die tijdelijk 
onderdak nodig hadden. Zo raakte hij 
betrokken bij de Bible Union of China, 
een vereniging die zich eerst hardmaakte 
voor meer Bijbelstudie, maar zich steeds 
meer gedroeg als opposant van de 
moderne stroming. In 1929 sloot hij zich 
aan bij een alternatieve Raad van Kerken 
tegen de officiële raad, die ontstaan was 
in de fusiegolf.5

Toenemende spanningen
Begin jaren dertig kwam het proces 
van verkondiging naar meer integrale 
zending in Amerika tot een hoogte- en 
breekpunt. Kok had al een paar keer 
Amerika bezocht. In de tijd dat hij in 
China pionierde was vrijwel zijn hele 
familie naar Grand Rapids in Michigan 
getrokken, terwijl zijn schoonfamilie 
zich rond Boston vestigde en zijn 
kinderen op Amerikaanse universiteiten 
zaten. Hij kwam in contact met de 
orthodox-presbyteriaanse theoloog 
J. Gresham Machen, die een eigen 
zendingsorganisatie, opleiding en 
kerkgenootschap stichtte toen zijn 
kerkelijke protesten tegen het gedogen 
van vrijzinnigheid onder zendelingen 
werden afgewezen. Kok voorzag hem 
van ammunitie voor de Chinese situatie. 
Hij zag met eigen ogen dat tolerantie 
van vrijzinnige theologie de politieke 
revolutie stimuleerde. 

Maar voordat hij een leidende rol 
ging spelen in de mobilisering van 
behoudende krachten in Amerika en 
Europa, raakte hij eerst ruim vier jaar 
geïnterneerd in een woonhuis toen 
Japan Beijing veroverde en de slechte 
gezondheid van zijn vrouw hen belette 
om mee te doen aan een gevangenenruil. 
Dankzij een binnengesmokkelde 
radio bleef hij op de hoogte van 
de ontwikkelingen en kon hij de 
overgebleven diplomaten informeren. 
Het leverde hem een gratis vlucht 
naar Amerika op en een Nederlandse 
koninklijke onderscheiding. Hij legde 
een uitnodiging om hoogleraar Chinees 
te Leiden te worden naast zich neer en 
vestigde zich in North-Carolina bij een 
zoon, waar hij een stapel achterstallige 
literatuur doorwerkte. 

Op die stapel lag de Christian Beacon, 
het maandblad van de onafhankelijke 
presbyteriaanse dominee Carl C. 
McIntire in Collingwood, New 
Jersey. McIntire was meegegaan met 



De familie Kok in de jaren ’30. 
De vrouw achter Eva’s moeder 
is tante Anna, zus van Arie Kok. 
Beeld Hans Krabbendam 
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Machens uittocht uit de noordelijke 
presbyteriaanse kerk, maar kon het niet 
eens worden met zijn broeders over 
alcoholgebruik en het duizendjarig rijk. 
Kok raakte gecharmeerd van McIntires 
boek Twentieth Century Reformation, 
waarin hij een frontale aanval op 
vrijzinnigheid rechtvaardigde voor de 
wereldvrede. Deze ideeën strookten met 
Koks ervaringen en compromisloosheid. 
McIntire had in 1941 de American 
Council of Christian Churches (ACCC) 
opgericht als tegenwicht tegen de Federal 
Council of Churches in Amerika, en hij 
zette de evangelicalen onder druk om 
zich bij hem te voegen. De evangelicals 
hadden eigen plannen en vonden de 
grenzen van de ACCC te nauw, omdat 
die elke organisatie of kerk die enig 
contact had met de nationale Raad 
van Kerken afwees. De evangelicale 
organisatie wilde juist kerkbreed 
orthodoxe gelovigen verenigen.6

Strategisch Amsterdam
Het was kanselier Kok die McIntire 
voorstelde om de oprichtingsbijeenkomst 
van de Wereldraad van Kerken in 
augustus 1948 te benutten voor een 
fundamentalistisch alternatief. 1948 
was een cruciaal jaar: minstens vijf 
protestantse organisaties, zoals Youth 
for Christ en de National Association of 
Evangelicals, organiseerden in Europa 
grote congressen. McIntire schreef 

alle 112 kerkgenootschappen aan die 
lid waren van de Wereldraad en vroeg 
Francis Schaeffer om Europese, vooral 
calvinistische, kerkgenootschappen te 
informeren. In januari 1948 zette Kok 
een klein kantoor op in Amsterdam 
voor de voorbereidingen. Hij huurde 
de Engelse kerk in het Begijnhof voor 
de openingsceremonie en deed alles om 
kerken lid van de ICCC te laten worden. 
Wekelijks bezocht hij kerkdiensten om 
met predikanten te praten, stuurde 200 
exemplaren van McIntires boek aan 
kerkleiders, distribueerde hulppakketten 
aan behoeftige Nederlanders, publiceerde 
een Nederlandstalige versie (Getrouw) 
van McIntires maandblad en benutte 
zijn oude zendingscontacten met vooral 
Scandinavië om medestanders te vinden.

Hoewel de operatie gericht was tegen 
de Wereldraad, spendeerde Arie de 
meeste energie in het bestrijden van 
evangelicals. Hun bereidheid tot contact 
met de Wereldraad was in Koks ogen 
een heilloze weg. Kok stuitte echter op 
grote onbekendheid onder Europeanen 
buiten Engeland. Zijn strategie was om 
via de immigrantenkerken in Amerika 
Europese partnerkerken te overtuigen. 
Alleen waren die Amerikaanse kerken 
meestal aangesloten bij de Wereldraad of 
hadden ze evangelicale sympathieën. Hij 
moest dus al zijn diplomatieke kunsten 
aanwenden om op tijd te zijn voor het 
startschot in Amsterdam.7 

Kok had als voordeel dat de 
organisatie van de evangelicals nog 
in de kinderschoenen stond. Dat gaf 
hem een voorsprong. Hij tamboerde 
op de toelating van pinkstergroepen 
bij de evangelicals en beklemtoonde 
dat die onbetrouwbaar en wanordelijk 
waren. Toen de evangelicals hun 
Amsterdamse congresplannen opgaven 
en uitweken naar Zwitserland om hun 
eigen christelijke eenheidsglazen heel te 
houden, bestempelde Kok dat als lafheid. 
Kok werkte ook onder enorme tijdsdruk: 
hij moest aantonen dat de stroom van 
bible-believing churches naar de ICCC 
trok en niet naar de evangelicals. Hij had 
snelle beslissingen nodig en die bleven 
uit. Hier wreekte zich het gekozen 
format van formele organisatie met 
statuten en zorgvuldige procedures, 
terwijl de evangelicals met een lossere 
structuur gemakkelijker konden 
improviseren.

Het was ironisch dat de 
fundamentalisten veel sterker op de 
door hen verfoeide eucumenicals leken 
dan op hun evangelische verwanten. 
Een tweede beperking was dat ze visten 
in de kleine vijver van afgescheiden 
kerkgenootschappen, die geïsoleerd 
waren en het soms te druk met zichzelf 
hadden om oog voor hun omgeving te 

Het huis van de familie Kok in Peking. 
Beeld Hans Krabbendam

ARIE KOK COLUMN

Lezen laten

Ruben Teunissen

Terugdenkend aan je eigen tienerjaren en kijkend naar 
de leerlingen in de les, komt de gedachte soms in je op: 
hoeveel zouden mijn leerlingen eigenlijk nog lezen? De 
concurrentie van moderne media is immers groot. Ik las 
dat volgens het SCP (2010) het aantal uur dat iemand 
van 12 jaar of ouder een boek leest, tussen 1975 en 2005 is 
gedaald van 1,6 uur per week naar 1,0 uur per week. Ook 
blijkt dat kinderen als ze ouder worden minder snel naar 
een boek grijpen. Nu kunnen ouders dat proces gelukkig 
wel tegengaan, zo blijkt uit onderzoek van Stichting Lezen. 
Dat kunnen ze doen door met hun kinderen te praten over 
boeken en het goede voorbeeld te geven. 

Kijk, dat doen wij als geschiedenisdocenten nu ook. 
Praten over boeken is niet aan collega’s Nederlands 
voorbehouden. Als de inhoud van een boek dat me 
enthousiasmeert aansluit bij de lesstof, dan wil ik dat 
boek nog weleens bij mijn leerlingen aanprijzen. Heel 
soms schrijf ik dan een titel op het bord (die geen enkele 
leerling overneemt in zijn schrift). Maar vaker neem ik het 
betreffende boek mee. Dat ene pondje extra sjouwen heb 
ik er graag voor over. Je kunt het boek even in de hoogte 
houden, laten zien. Maar dan nog. Een leerling de les 
lezen lukt wel, maar om een leerling te laten lezen?

Zodra je echter het boek weer naar beneden laat 
zakken en het opent, wordt het een ander verhaal. 
Een paar anekdotes of enkele zeer interessante 
wetenswaardigheden leiden al snel tot opkomende 
interesse. Zo las ik eens enkele citaten voor uit Wilde 
Zwanen van Jung Chang, een paar gegevens over het 
voetbinden, iets over aanklachtenbijeenkomsten tijdens 
de Culturele Revolutie en nog een paar aansprekende 
citaten. Toen ik enkele maanden later een meisje (van wie 
ik wist dat ze het boek had gelezen) erover aansprak aan 
het einde van een les, stonden er opeens drie leerlingen 
om haar heen die het boek ook hadden gelezen. Ik was 
aangenaam verrast.

Natuurlijk overkomt je dit niet al te vaak. Het is ook maar 
de vraag of deze leerlingen inderdaad individueel 
zeventien minuten per week meer zijn gaan lezen door 
mijn promotiepraatje. Wie weet welk ander (goed) boek 
ze ervoor hebben laten liggen. Enfin. Ik ben blij met wat ze 
wel lazen.

Ruben Teunissen is docent geschiedenis aan het Calvijn 
College in Goes.

onderwijshebben. Zo wezen de vrijgemaakt-gereformeerden de 
uitnodiging af. Het waren de christelijk-gereformeerden 
en behoudende predikanten in de Gereformeerde 
Kerken in Nederland, zoals VU-hoogleraar G.Ch. 
Aalders, die zich verzetten tegen oecumene. Intussen 
kregen steunbiedende Amerikaanse kerken onderling 
ruzie en vonden immigrantenkerken het risico van 
controverse door aansluiting bij de ICCC te groot. 
Naarmate de Europese kerken kennismaakten met 
fundamentalistische thema’s zoals de eindtijd in 
Amerika, haakte een deel af. Zo verloor Kok het 
momentum.

Toen Kok op 8 januari 1951 in Amerika plotseling 
aan een hartaanval overleed, liet hij een grote leegte 
achter. Ondanks de inspanningen van zijn opvolgers om 
het geluid van McIntire door te geven, konden zij de 
organisatie niet uit haar separatistische hoekje halen.

Conclusie
Arie Koks leven toont aan hoe Nederland een 
knooppunt werd in de oprichtingsgolf van nieuwe 
internationale religieuze netwerken na de Tweede 
Wereldoorlog en hoe dit initiatief verweven was met 
ervaringen in andere werelddelen. In China had Kok oog 
gekregen voor de koppeling van theologisch en politiek 
modernisme, waardoor het communisme groeide. Hij 
verwierp daarom elk compromis. Tijdens dit proces was 
hij in contact gekomen met behoudende Amerikaanse 
presbyterianen met wie hij na de bevrijding nauw ging 
samenwerken. Hij werd de strateeg van de internationale 
poot van de fundamentalistische beweging. Die richtte 
zich op de confrontatie met de Wereldraad van Kerken, 
maar vooral op het concurreren met de evangelicalen, 
die zich in zijn ogen niet consequent genoeg opstelden. 
Vijf jaar lang bouwde Kok aan een basis in Europa met 
Nederland als uitvalsbasis. Niet alleen zijn onverwachte 
dood, maar ook de controversiële sfeer rond de 
Amerikaanse organisatie en de dominantie van kritiek 
op anderen belemmerden het bereiken van zijn doel. Hij 
maakte het de evangelicalen lastig om snel een Europees 
netwerk op te zetten. Echter, door het gebrek aan succes 
van de ICCC en de dominantie van de Amerikaanse 
agenda verloor de organisatie aantrekkingskracht voor 
de behoudende kerken. Alleen enkele kleine geïsoleerde 
genootschappen vonden er een forum. Maar zonder Kok 
zou deze poging niet eens van de grond zijn gekomen.
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DAVID HUME

wier levens zijn veranderd door die 
ontmoeting. In de Bijbel is God niet de 
conclusie van een argument, zoals in 
de Verhandeling over de methode van 
René Descartes. Hij is een onderdeel van 
het verhaal. De Israëlieten uit het Oude 
Testament zijn een volk dat gevormd 
is door herinnering, niet zozeer door 
argumenten. Hun hoop voor de toekomst 
was gegrond in hun herinneringen aan 
het verleden. Die werden aangewakkerd 
door altaren, stenen van herinnering, 
het vertellen van het verhaal van de 
Uittocht, het herhalen van de Wet. 
Ook de nieuwtestamentische kerk 
is een gemeenschap die gevormd is 
door getuigenis, het vertellen van wat 
gezien en gehoord is, veel minder door 
argumentatie.

Ten tweede benadrukt Hume het 
belang van de studie van geschiedenis 
omdat hier de ‘natuurlijke’ plek vergroot 
wordt waarin liefde en sympathie ruimte 
krijgen. Hier bewegen wij ons vanzelf, 
zonder er al te veel bij na te denken. 
Zo brengt geschiedenis ons over de 
grenzen van een benauwd en zelfgericht 
wereldbeeld. Voor Hume is het lezen 
van geschiedenis een manier om buiten 
onszelf te treden. In zijn eigen woorden: 
“A man acquainted with history may, in 
some respect, be said to have lived from 
the beginning of the world, and to have 
been making continual additions to his 
stock of knowledge in every century.”1  

Volgens Hume maakt de studie 
van de geschiedenis het voor onze 
geest mogelijk  om gebeurtenissen en 
mensen in andere tijden en plaatsen 
te ‘zien’ en daardoor kwalitatief en 
kwantitatief geraakt worden. Het is alsof 

we werkelijk aanwezig zijn geweest in 
het verleden, of bekend zijn met echte 
personen uit het verleden. De studie 
van de geschiedenis vergroot zowel het 
blikveld van de gemeenschap waar we 
bij horen, als onze compassie voor die 
gemeenschap. Kortom, het is een manier 
om onze gemeenschap meer op het 
Koninkrijk van God te laten lijken. 

Maar de studie van geschiedenis is 
voor een christen niet alleen een manier 
om de liefde van God in de huidige 
wereld te verspreiden. Op een soort 
mystieke wijze is het ook een manier 
om de reddende liefde van God uit te 
breiden door de tijd heen, zowel naar 
het verleden als naar de toekomst. Als 
we mensen en gebeurtenissen uit het 
verleden bestuderen (met name wanneer 
het lijden en onrecht betreft) en deze 
gebeurtenissen op waarde schatten en 
aan het licht brengen; wanneer we er 
zorg voor dragen dat deze levens beter 
en vollediger begrepen worden, dan 
werken we in het Koninkrijk. We stellen 
deze levens als het ware in staat om 
alsnog verlossende waarde te krijgen 
door wat ze nalaten in onze eigen levens 
en in die van hen die na ons komen.2

Ten derde. In zijn essay Of the Study 
of History claimt Hume dat historici 
uniek gekwalificeerd zijn om morele 
lessen voor te schrijven. Ze zijn, zoals 
hij zegt, “the true friends of virtue, and 
have always represented it in its proper 
colours”.3

Als we geloven dat moreel begrip niet 
alleen gaat om het kennen van morele 
principes, maar ook om de toepassing 
daarvan op specifieke momenten, dan 
zullen we begrijpen dat geschiedenis een 
belangrijke rol heeft in het aankweken 
van morele gevoeligheid. In die mate 
waarin geschiedverhalen in staat zijn de 
rijkdom, levendigheid en complexiteit 
van historische situaties en personen 
op te roepen kunnen ze onze morele 
gevoeligheid prikkelen en versterken. 
Situaties waarin moreel iets op het 
spel staat gaan we beter herkennen, 
en we gaan ons beter realiseren wat 

het betekent om op zulke momenten 
het goede te doen. Denk eens aan wat 
een boek over Verdun kan doen om 
mensen de zwaarte van het verbod op 
doden te helpen voelen. Of denk aan 
Eberhard Bethges biografie over Dietrich 
Bonhoeffer, waarin goed invoelbaar 
wordt hoe moreel ingewikkeld het 
was om Duitser te zijn in het Derde 
Rijk. Uren theoretiseren over de 
‘rechtvaardige oorlog’ kan ons niet zó 
tot de kern van de zaak brengen als dat 
een krachtig historisch narratief dat wel 
doen kan. 

Voor zover we in staat zijn 
geschiedenis zó te schrijven, dat het 
een getrouwe en overtuigende weergave 
is van gebeurtenissen, van groepen en 
individuele personen, voor zover kunnen 
we als historici de morele gevoeligheid 
van mensen aanscherpen en laten zien 
wat het betekent om juist te handelen 
en het kwaad te mijden in de zeer 
ingewikkelde omstandigheden van de 
huidige wereld.

Hume deelde zeker niet de methodische 
en theologische vooronderstellingen 
van de huidige christelijke historici. 
Niettemin daagt hij ons als christelijke 
historici vandaag de dag uit met zijn 
waardering voor de kracht van de 
geschiedenis en de studie daarvan 
als middel in het vergroten van 
het empathische blikveld van onze 
gemeenschap, in het aanscherpen 
van onze morele verbeelding en 
in het creëren van een toereikend 
waarheidsbegrip ten bate van troost 
en welbevinden voor de mensen.  Hij 
roept ons op om de wereld als plek van 
gebeurtenissen meer te waarderen. Deze 
wereld van plaats en tijd, waarin we 
zijn aangesproken door de almachtige 
God, en waarin we zijn uitgenodigd om 
deel uit te maken van Zijn plannen en 
doelstellingen. 

PERSONALIA
Shirley A. Mullen (1954), 
Ph.D., is president van 
en hoogleraar aan 
Houghton College, 
Houghton NY (http://
www.houghton.

edu/president/). Zij schreef een 
groot aantal artikelen en gaf vele 
lezingen over christelijk geloof en 
geschiedschrijving. Christianity Today 
(oktober 2012) beschouwde haar als 
een van de vijftig meest invloedrijke 
christelijke vrouwen. Dit artikel is een 
aangepaste versie door Shirley Mullen 
voor Transparant van een lezing, 
gegeven in oktober 2002 voor de 
Conference on Faith and History. Het 
stuk is vertaald door de redactie.

Noten
1 David Hume, ‘Of the Study of History’, in Essays 
Moral, Political, and Literary,   Liberty Classics, 1985, 
567.
2 Zie hierover Robert Wennberg, ‘The Moral Standing 
of the Dead and the Writing of History’, Fides et 
Historia, XXX: 2 Summer/Fall, 1998, 51-63.
3 Hume, ‘Of the Study of History’, 567.  

Ik begon de Schotse filosoof David 
Hume (1711-1776) te lezen als 
onderdeel van mijn zoektocht naar een 
beter begrip van de epistemologische 
[verwijst naar de wetenschap die het 
kennen bestudeert, red.] status van 
historische waarheidsclaims. Wat ik niet 
kon voorzien was dat zijn gedachten 
over geschiedenis mij als christen zouden 
verrijken. Ik weet niet zeker of het mijn 
christelijke overtuiging was die eraan 
bijdroeg dat ik Hume op een bepaalde 
manier las, of dat Hume inderdaad 
een paar sluimerende conclusies over 
geschiedenis in mij wakker heeft 
gemaakt, die anders te ruste waren 
gebleven. Hoe het ook zij, ik ben hem 
dankbaar.  

Ik zal hier drie ‘provocaties’ bespreken 
waarvan ik hoop dat ze u verder zullen 
helpen, wanneer u over de aard van de 
geschiedenis en het christelijke leven uw 
eigen gedachten vormt.

Ten eerste reikt Hume ons een manier 
van denken over de wereld aan, waarin 
hij  epistemologisch het midden houdt 
tussen de rationele zekerheden van het 
modernistische verlichtingsraamwerk 
en het willekeurige van het relativistisch 
subjectivisme. Hij verbindt onze 
denkbeelden aan het rijk van gewoontes 
en tradities, en minder aan de abstracties 
van de ratio. Daarmee staat hij een 
benadering van zingeving voor, die 
veel dichter bij de Schrift ligt dan de 
deductieve, logische benadering van het 
rationalisme. De Bijbel is een rijk gevuld 
pakhuis van verhalen over hoe God 
mensen in tijd en ruimte aanspreekt, 

David Hume en een 
christelijk perspectief 
op geschiedenis
Shirley A. Mullen

Hume roept ons op om de wereld 
als plek van gebeurtenissen meer te 
waarderen. Beeld Transparant



“Studie geschie-
denis breidt 
Gods reddende 
liefde uit door 
de tijd”
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Historiografie
Een van de grote vragen omtrent de 
Engelse Burgeroorlog was en is in 
hoeverre religie een rol had gespeeld in 
het veroorzaken daarvan. Daarachter 
ligt een grotere vraag, namelijk in 
hoeverre religie een autonome kracht in 
de geschiedenis is, of dat zij altijd een 
functie is van dieperliggende factoren. 
Met andere woorden: was de religieuze 
retoriek waarvan het politieke discours 
in 1642 doorspekt was slechts een 
dekmantel voor politieke en economische 
motivaties (zoals historici vaak stellen), 
of was religie (de puriteinse oppositie) in 
zichzelf de motor van het conflict?

Die vraag is in het verleden 
verschillend beantwoord. De klassieke 
interpretatie van de Whighistorici, die al 
in de zeventiende eeuw opkwam en tot 
het midden van de 20e eeuw dominant 
was, was dat er een puriteinse revolutie 
had plaatsgevonden. De calvinisten 
voelden zich bedreigd door de 
maatregelen van Karel I en kwamen in 
opstand. Maar de Whighistorici meenden 
dat het vooral ging om politieke vrijheid; 
de puriteinen waren middenstanders 
die hun religie, maar met name ook 
hun politieke vrijheid wilden vrijstellen. 
Zij waren de eerste liberalen in de 
geschiedenis. De marxisten, die een 
belangrijk stempel op deze discussie 
hebben gedrukt, waren het hier voor een 
belangrijk deel mee eens, met een groot 
verschil; de puriteinse middenklasse 
zocht volgens hen vooral economische 
vrijheid, en bewerkstelligde zo de eerste 
bourgeoisrevolutie in de geschiedenis.

Deze grand narratives werden vanaf 
de jaren 1970 ontmanteld door de 
zogenaamde revisionisten, met name 
Conrad Russell (een zoon van de 
befaamde filosoof Bertrand Russell). 
Hij stelde dat dit soort grote verhalen 
geconstrueerd waren en niet te rijmen 
waren met het empirisch materiaal. Er 
was geen bewijs voor de stelling dat 
1642 paste in een groot verhaal van de 
mars van vrijheid door de geschiedenis 
heen, of de metahistorische interpretatie 
van Karl Marx die de gebeurtenissen 
in wilde passen in een historisch-
materialistisch model. Volgens Russell 
was de burgeroorlog het gevolg van 
een acute politieke crisis die in 1637 
ontstond. De meeste revisionisten 
hebben sindsdien weliswaar aandacht 
besteed aan de rol van religie, maar 
hebben zich vooral geconcentreerd op 
politieke factoren, waarbij religie slechts 
een ondersteunende rol speelde.

Prior en Burgess, En-
gland’s Wars of Religion 
Revisited 

Prior, Confusion of 
Tongues. Britain’s Wars of 
Reformation
Een recente vloed van 
post-revisionistische 
werken, uitgedaagd 

door John Morrills stelling, lijkt religie 
weer terug te brengen in het hart van 
de interpretatie. Zo verscheen in 2011 
bij Ashgate Publishing de bundel van 
Charles W.A. Prior en Glenn Burgess, 
England’s Wars of Religion Revisited, 
geheel gewijd aan het citaat van Morrill. 
Volgens de marxistische historicus 
Christopher Hill werd er in de jaren 
1640 in de politiek vaak aan de Bijbel 
gerefereerd, maar was dat slechts 
de taal waarin ‘werkelijke’ belangen 
werden verwoord. Die belangen waren 
in zichzelf niet religieus, meende Hill. 
John Morrill werpt echter tegen dat dit 
geen valide argument is, omdat men net 
zo goed kan stellen dat puriteinen vaak 
politieke of juridische taal hanteerden 
om evident religieuze belangen na te 
streven. Dat argument, zo meent hij, 
doet meer recht aan dat van Hill, dat 
anachronistisch is omdat het uitgaat 
van een hedendaagse geseculariseerd 
perspectief.

Het is een rijke bundel, met artikelen 
van verschillende historici over 
onderwerpen als de parallel die de 
puriteinen legden met de Exodus, 
het verschijnsel heilige oorlog, Oliver 
Cromwell, anti-katholicisme, politieke 
ideologie en relaties met het continent. 
Morrill besluit de bundel met de 
conclusie: “We can and should see the 
whole of the period 1638-1662 […] as 
Britain’s and Ireland’s wars of religion, 
driven much more by ethnic and 
confessional divisions than social ones 
[…]”.

In zijn Confusion of Tongues. Britain’s 
Wars of Reformation werkt Charles 
Prior dit argument verder uit aan de 
hand van een verfijnde analyse van 
de ontwikkeling van de relatie tussen 
het recht en religie in teksten ten tijde 
van de Engelse burgeroorlog. Hij keert 
zich tegen de gangbare visie als zou 
de Engelse Burgeroorlog een stadium 
markeren in een historisch proces waarin 
de kerk steeds meer onderdeel werd 

van de vorstelijke soevereiniteit, dat in 
feite met de Act of Supremacy van 1534 
werd bevestigd. Volgens Prior gaat dat 
argument niet op, omdat vele auteurs 
die wet zagen als een herstel waarin de 
kerk werd vrijgemaakt van pauselijke 
overheersing. De vorstelijke beslissing 
gaf de kerk haar zelfstandigheid weer 
terug. Volgens Prior werd de zestiende 
en zeventiende eeuw gekenmerkt 
door debatten tussen rivaliserende 
visies (confusion of tongues) over de 
verhouding tussen kerk en staat. 

Interessant is dat zowel de bundel van 
Prior als zijn monografie sterk beïnvloed 
is door de linguistic turn. Veel post-
revisionistisch werk spitst zich toe op de 
rol van taal zoals door John G. Pocock 
gezien. In een juridische, theologische 
of politieke taal kunnen bepaalde 
standpunten worden ingenomen die 
echter niet los zijn te zien van specifieke 
tradities en een gedachtegoed. Religieuze 
taal, bijvoorbeeld de tale Kanaäns, is 
niet goed te begrijpen zonder kennis 
van de Bijbel, en moet ook in een 
specifieke context begrepen worden 
vanuit die achtergrond. Morrill stelt nu 
dat de zeventiende eeuw niet zozeer 
scheiding aanbrengt tussen religie en 
politiek, maar ook niet dat die twee per 
se geheel verbonden zijn. Het gaat er 
meer om dat er verschillende visies op 
de relatie tussen die twee bestonden: 
“different languages played different 
roles in creating parties, movements, 
wars, revolutions.” Bijzonder aan de 
Engelse burgeroorlog was nu juist 
net dat het vooral de puriteinse taal 
was die het meest krachtig was en het 
conflict in gang zette. Prior bevestigt 
deze methodische invalshoek: “The 
Reformation generated a series of 
texts that aimed to clarify the place 
of the church within the realm.” 
De tegenstanders van de puriteinen 
bijvoorbeeld, met name aartsbisschop 
William Laud, maakten graag gebruik 
van de tale Kanaäns (hebraic language) 
omdat de associatie met het Oude Israël, 
waarin vorst en ‘kerk’ nauw verbonden 
waren, zeer goed ingezet kon worden om 
de staatskerk legitimiteit te verschaffen. 
Puriteinen daarentegen maakten 
juist vaak gebruik van juridische 
en constitutionele taal, om zich te 
verzetten tegen de invoering van het 
Arminianisme. Dat is geheel geen reden, 
concludeert Prior, om te concluderen dat 
puriteinen seculariseerden; slechts dat 
er verschillende talige modussen waren 
waarin ideeën werden geventileerd. 



Naar aanleiding van:

	l  Charles W.A. Prior en Glenn 
Burgess (red.), England’s Wars 
of Religion Revisited (Ashgate 
Publishing, Farnham, 2011)

	l  Charles W.A. Prior, A Confusion 
of Tongues. Britain’s Wars of 
Reformation (Oxford University 
Press, Oxford 2012)

	l	 Blair Worden, God’s Instruments. 
Political conduct in the England 
of Oliver Cromwell (Oxford 
University  
Press, Oxford 2012)

	l	 Stephen Taylor en Grant Tapsell 
(red.), The Nature of the English 
Revolution revisited (Boydell 
Press, Woodbridge 2013)

	l	 Tim Harris en Stephen Taylor 
(red.), The Final crisis of the 
Stuart Monarchy. The revolutions 
of 1688-91 in their British, 
Atlantic and European contexts 
(Boydell Press, Woodbridge 2013)

“De Engelse Burgeroorlog was niet 
de eerste Europese revolutie: het was 

de laatste godsdienstoorlog.” Deze 
uitspraak van de vooraanstaande Britse 
historicus John Morrill uit 1983 is 
destijds min of meer genegeerd; de 
oorlog zou volgen op een constitutioneel 
conflict tussen vorst en parlement. 
Toch blijven de oorzaken en aard van 
de Engelse Burgeroorlog (1642-1646), 
naast de Franse Revolutie waarschijnlijk 
de meest besproken politieke gebeurtenis 
uit de vroegmoderne tijd, onderwerp van 
felle discussies. Sinds enige jaren staat 
de Engelse Burgeroorlog weer volop 
in de schijnwerpers door een vloedgolf 
aan post-revisionistisch geschiedwerk. 
De publicaties laten een verrassende 
tendens zien: de terugkeer van de 
religieuze interpretatie van de Engelse 
Burgeroorlog.

De Engelse Burgeroorlog
De Engelse Burgeroorlog brak in 
1642 uit nadat het conflict tussen het 
overwegend presbyteriaanse parlement 
en koning Karel I, die de Anglicaanse 
kerk naar Arminiaans vaarwater loodste, 
niet meer kon worden bijgelegd. In 1637 
waren de calvinistische Schotten al in 

opstand gekomen nadat een Arminiaanse 
liturgische vernieuwing zou worden 
ingevoerd in Schotland, wat voor zowel 
Engelse als Schotse calvinisten riekte 
naar rekatholisering. Daarnaast was 
er echter een duidelijk constitutioneel 
conflict gaande. In 1629 had Karel I 
het parlement naar huis gestuurd nadat 
de parlementariërs de vorst onder druk 
hadden gezet met de Petition of Right, 
een kritische petitie met een waslijst aan 
klachten aan het adres van de koning. 
Tussen 1640 en 1642 worstelden 
vorst en een teruggeroepen parlement 
over taaie onderwerpen die de natie 
verscheurden, zoals de aard van de 
Anglicaanse kerk, de invloed daarop, 
controle over het leger en de positie van 
het parlement. Aan de vooravond van de 
Engelse Burgeroorlog zette het parlement 
de verhoudingen nog eens op scherp 
met de Grand Remonstrance (november 
1641), een lang document waarin de 
‘paapse’ raadgevers van de vorst werden 
neergezet als sinistere landverraders, 
maar waarin ook talloze constitutionele 
klachten over illegale belastingen de 
revue passeerden.

De terugkeer van 
religie in de Engelse 
geschiedschrijving
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is ook een artikel van Stephen Taylor 
over de druk op puriteinen in 1660 
om weer terug te keren in de herstelde 
Anglicaanse kerk, een situatie waarin de 
presbyterianen ernstig verdeeld raakten. 
Tot slot noem ik nog het essay van Grant 
Tapsell, die onderzoekt in hoeverre 
Karel I een samenhangende strategie 
had om Ierland, Schotland en Engeland 
religieus uniform te maken. De bundel 
bevat verder interessante artikelen met 
uiteenlopende thema’s zoals kerk en 
armenzorg, kiesrecht, politieke ideologie 
en publieke opinie maar mist wel focus. 
Een introductie en conclusie waren 
beslist gewenst geweest.

Harris en Taylor, The 
Final crisis of the Stuart 
Monarchy
In de historiografische 
slagschaduw van de 

Engelse Revolutie is die gebeurtenis 
van een halve eeuw later, de Glorieuze 
Revolutie van 1688-1689, zelden 
goed uit de verf gekomen. Slechts 
een korte golf aan publicaties na 
1988 heeft zich op deze revolutie 
gericht, die echter van veel blijvender 
betekenis is gebleken. Ook hier is er 
veel gediscussieerd in hoeverre de 
invasie van koning-stadhouder Willem 
III, pro religione et libertate, te zien 
was als een religieuze oorlog. Juist 
dat aspect werd aangevochten in een 
recente (2009) doorwrochte studie van 
Steven Pincus (1688: The first modern 
revolution), die de revolutie beschouwde 
als een geseculariseerde strijd tussen 
uiteenlopende visies op modernisering. 

Zijn visie bleef echter controversieel, 
en de bundel van Harris en Taylor laat 
zien hoe ook deze Engelse revolutie 
onbegrijpelijk is zonder religie. Dat 
is echter niet het kernthema van deze 
bundel, die zich met name concentreert 
op de politieke samenhang tussen de 
verschillende koninkrijken.

Toch besteedt deze bundel wel 
impliciet aandacht aan de religieuze 
dimensie van de Glorieuze Revolutie. 
Zo laat Mark Goldie aan de hand van 
de mislukte revolutie van 1685 zien hoe 
Anglicaanse predikanten tegen revolutie 
preekten, maar juist in 1688 probeerden 
om de omwenteling te legitimeren. 
Waar in Engeland het Anglicanisme 
dominant bleef, faalde het episcopaat 
juist in Schotland vanwege de kracht 
van het presbyterianisme, zoals Alasdair 
Raffe laat zien. Tony Claydon, ten 
slotte, neemt expliciet stelling tegen de 
these van Pincus en laat zien hoe ook 
de buitenlandse politiek van Engeland 
na de revolutie nog voor een belangrijk 
deel gevoed werd door de noodzaak 
om het protestantisme in Europa veilig 
te stellen. Stephen Taylor concludeert 
dat de Glorieuze Revolutie Engeland 
omvormde tot de leider van protestants 
Europa, en de interne religieuze twisten 
niet wegveegde maar beheersbaar 
maakte. In die zin was 1688 wellicht 
het werkelijke einde van de Engelse 
godsdienstoorlogen.

Conclusie
Concluderend kunnen we stellen 
dat religie weer terug is in de 
geschiedschrijving van de Engelse 
Burgeroorlogen, maar op een andere 
manier dan voorheen. De linguistic 
turn heeft diepe sporen nagelaten; de 
geschiedenis van politiek en religie is in 
toenemende mate de geschiedenis van 
discours geworden. Er blijft echter wel 
een belangrijk gemis; in geen van de 
besproken werken wordt veel aandacht 
besteed aan verbanden met continentaal 
calvinisme, en dat is jammer. In die 
zin geldt dit recensieartikel als een 
oproep aan Nederlandse historici om 
het debat met onze Engelse buren 
aan te gaan. En er ligt ook een mooie 
methodische onderzoeksagenda klaar, 
geformuleerd door Glenn Burgess: “De 
weg voorwaarts is om goed aandacht te 
besteden aan de verschillende manieren 
waarin discourses religieuze en politieke 
zaken onderscheidden en verbonden.”

David Onnekink

Het is in die zin, meent Prior, dat 
religie en politiek niet te scheiden zijn: 
“the constitutional crisis and war of 
reformation was driven by a complex 
struggle to define the meaning of these 
texts.” De strijd om de betekenis van de 
Engelse burgeroorlog lag dus al besloten 
in contemporaine teksten zelf.

Interessant is ook om te zien hoe 
vooraanstaande historici toegeven 
hoe ze religie als het ware herontdekt 
hebben. Blair Worden omschrijft 
hoe hij een origineel manuscript van 
Edmund Ludlow onder ogen kreeg in 
een tijd dat marxistische historici het 
onderzoeksprogramma domineerden, en 
verbaasd was over de “spiritual intensity 
of Ludlow’s Puritanism”. Religieuze 
overtuigingen moeten niet gereduceerd 
en geïnterpreteerd worden binnen een 
politicologisch of sociologisch raamwerk 
maar in zichzelf begrepen worden. 
John Morrill legt uit hoe Bijbelcitaten 
in bijvoorbeeld de correspondentie van 
Oliver Cromwell vaak werden gebruikt 
door historici om aan te tonen dat hij 
Bijbelse taal gebruikte om een politiek 
standpunt te verwoorden. Maar het punt 
is natuurlijk dat Cromwells politiek juist 
beïnvloed werd door het beeld dat de 
Bijbel opriep.

Worden, God’s Instru-
ments. Political conduct 
in the England of Oliver 
Cromwell
Dit beeld wordt bevestigd 
door Blair Wordens mooie 

collectie van essays, God’s Instruments. 
Political conduct in the England of 
Oliver Cromwell. In een beroemd 
geworden essay over de ‘zonde van 
Achan’ legt Worden uit dat de keuze 
van Cromwell om in 1657 de kroon 
af te wijzen, nooit werkelijk begrepen 
door historici, geïnspireerd was door 
zijn religieuze overtuiging. Achan was 
de man die het verbod van Jozua op 
de herbouw van Jericho schond. Toen 
Cromwell in 1657 twijfelde over de 
vraag of hij de kroon van Engeland 
die hem werd aangeboden zou moeten 
accepteren, stond dit Bijbelse beeld hem 
voor ogen. De overtuiging dat hij met de 
acceptatie van de kroon zou zondigen 
in Gods ogen en omdat hij daarmee als 
Achan zou zijn, deed hem uiteindelijke 
de kroon afwijzen.

In de collectie essays van Worden 
wordt verder met name het 
spanningsveld, de interactie en de 
overlap tussen religie en politiek 

bestudeerd in twaalf essays met 
casestudies over de jaren 1650. Ook hier 
staat het belang van religie weer centraal. 
Zo concludeert hij in een essay over de 
door Cromwell ingevoerde tolerantie dat 
het geen eerste stap op weg was naar een 
geseculariseerde tolerante samenleving, 
maar dat Cromwell oprecht geloofde 
dat tolerantie het voor twijfelaars 
mogelijk maakte om zelf voor Christus te 
kiezen. 

Taylor en Tapsell, The 
Nature of the English Revo-
lution revisited 
Veel minder expliciet 
over de rol van religie is 
de bundel van Stephen 

Taylor en Grant Tapsell, eveneens 
een eerbetoon aan de gezaghebbende 
bundel essays van John Morrill uit 
de jaren ’80 over The Nature of the 

English Revolution. Toch is een van 
de drie speerpunten van de bundel 
religie, en speelt ook taal een rol, met 
name in het originele artikel van de 
kenner van het Engels puritanisme, 
John Spurr. Daarin kijkt hij naar 
satirische geschriften over religie uit de 
periode na de Engelse Burgeroorlog, 
waarin hij niet zozeer de inhoud 
maar de stijl bestudeert. Opvallend is 
dat er een duidelijke trend was naar 
meer satirische, spottende en bijtende 
pamfletten over religieuze verschillen; 
wellicht was dit een manier om met 
humor de pijnlijke en diepe wonden 
die de Burgeroorlog had geslagen te 
verwerken. Een aantal auteurs, zoals 
Andrew Marvell, maakte zich echter 
wel zorgen over de effecten ervan: de 
satirische stijl kon immers het gezag van 
de Schrift zelf aantasten en religie haar 
gewichtigheid ontnemen. Interessant 

Strijd bij Edgehill. Beeld Heritage-
history.com
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Arjan Nobel  

J.J. Woltjer was een groot 
geleerde. Bescheiden en 
erudiet. De Leidse emeritus 
hoogleraar vaderlandse 
geschiedenis, overleden 
in april 2012, gold als een 
van de belangrijkste ken-
ners van de Nederlandse 
Opstand. Zijn oeuvre was 
baanbrekend en beïnvloed-
de tal van historici. Dat be-
gon al met zijn proefschrift 
Friesland in hervormingstijd 
uit 1962. Daarin, en in ver-
schillende artikelen, deels 
gebundeld onder de titel 
Tussen vrijheidsstrijd en bur-
geroorlog, wees hij op het 
bestaan van zogenaamde 
‘middengroepen’. De Tach-
tigjarige Oorlog – een term 
die Woltjer bestempelde als 
‘bijzonder ongelukkig’ – viel 
niet te vatten in een simpel 
schema van pro versus anti. 
Integendeel. Grote groepen 
mensen voelden er weinig 
voor een keuze te maken 
tussen Filips II of de extreme 
protestanten, maar streef-
den juist naar gematigd-
heid. 

Na zijn emeritaat in 1985 
maakte Woltjer een uitstapje 
naar de twintigste eeuw. In 
1992 verscheen het succes-
volle overzichtswerk Recent 
verleden. Nederland in de 
twintigste eeuw. Daarna 
keerde hij weer terug naar 
zijn oude liefde en werkte hij 
maar liefst vijftien jaar aan 
het boek dat vlak voor zijn 
overlijden uitkwam: Op weg 
naar tachtig jaar oorlog. Het 
verhaal van de eeuw waar-
in ons land ontstond. Hierin 
schetst Woltjer in heldere stijl 
de lange voorgeschiede-
nis en de eerste fasen van 

de Opstand in – “niet: van” 
– de Nederlanden. Na een 
overzicht van de geografi-
sche, politieke en religieuze 
constellatie van Noordwest-
Europa volgt een chronolo-
gische beschrijving die ein-
digt met de Unie van Utrecht 
(1579). Daarmee oogt het 
boek in eerste instantie als 
een klassiek overzichtswerk. 
Toch vallen, ondanks deze 
opbouw, enkele belangrijke 
thematische lijnen te onder-
scheiden.

In de eerste plaats beklem-
toont Woltjer het internatio-
nale krachtenspel. Al in zijn 
vroegere werk liet hij zien 
dat het nationalistische 
beeld van de Opstand, zo-
als beschreven door onder 
andere Robert Fruin en P.J. 
Blok, niet klopte. En als er 
één ding duidelijk wordt uit 
Op weg naar tachtig jaar 
oorlog dan is het wel dat 
ook de aanloop naar de 
Opstand in een veel breder, 
internationaal verband 
moet worden bezien. De 
enorme erfenis van Karel 
V omvatte veel meer dan 
alleen de Nederlanden. 
Binnen dat rijk deden zich 
in de zestiende eeuw niet 
alleen enorme politieke 
maar ook grote religieuze 
veranderingen voor. Stuk 
voor stuk grepen die weer 
in elkaar. 

Tegelijkertijd kenmerkte het 
imperium zich door grote 
verschillen en tegenstel-
lingen. Die deden zich – de 
tweede belangrijke lijn in dit 
boek – op allerlei niveaus 
voor. Ieder land, ieder 
gewest, iedere stad, kende 
weer zijn eigen rechten en 
gewoonten. Overal bestond 
een ingewikkelde driehoeks-

verhouding tussen de vorst, 
de adel en de steden. Dat 
leidde tot fricties, niet in de 
laatste plaats in de Neder-
landen. Toch kunnen we 
die tegenstellingen, zo laat 
Woltjer zien, niet afdoen als 
een eenvoudige competen-
tiestrijd tussen de centrale 
regering en de regionale en 
lokale organen. Ook binnen 
de verschillende instellin-
gen, van het hof in Brussel 
tot het Hof van Holland 
in Den Haag, bestonden 
belangrijke meningsver-
schillen, bijvoorbeeld over 
de aanpak van de ketters. 
Verdeeldheid kenmerkte 
overigens niet alleen het 
politieke bestel, maar ook 
het religieuze landschap. 
Zo werden binnen de oude 
kerk de besluiten van het 
Concilie van Trente niet door 
alle katholieken gedragen. 
En de hervorming, zo vat 
Woltjer het kernachtig 
samen, “was alleen een 
eenheid in wat zij afbrak”. 
Dit brengt ons als vanzelf 
bij een derde en misschien 
wel de belangrijkste lijn in 
het boek: de werkelijkheid 
van de zestiende eeuw was 
uiterst ingewikkeld. En juist 
die complexiteit paste niet 
in het denkraam van zowel 
Karel V als Filips II. Beide vor-
sten dachten heel sterk in 
een goed-foutschema. Een 
goede illustratie daarvan is 
de rede die Karel V hield bij 
zijn troonsafstand in 1555. 
Daarin bestond de wereld 
uit mensen die hem steun-
den en personen die dwars-
lagen. Vanuit Karels oog-
punt bezien was dat wellicht 
logisch. Opkomen voor de 
rechten, plichten en preten-
ties die het keizerschap hem 

gaf, vormden het beginsel 
van zijn handelen. Maar die 
dualistische – misschien wel 
simplistische – kijk op de 
wereld werd de Habsburgse 
staat wel fataal, en had de-
sastreuze gevolgen voor de 
Nederlanden: een oorlog 
van maar liefst tachtig jaar. 
Een oorlog die grote groe-
pen burgers helemaal niet 
wilden. Zij zagen eendracht 
als het hoogste doel. Filips 
deed echter, in navolging 
van zijn vader, geen enkele 
concessie, wat leidde tot 
een enorme polarisatie. 
“Misschien”, zo stelt Woltjer, 
“kan men zelfs zeggen dat 
hij zo de calvinisten in het 
zadel geholpen heeft”.

Met die vaststelling zijn 
we weer terug bij het begin 
van Woltjers carrière, bij zijn 
aandacht voor de ‘mid-
dengroepen’. In zekere zin 
omspant Op weg naar 
tachtig jaar oorlog het 
complete oeuvre. Het is niet 
zozeer een meeslepend, 
maar wel een groots boek. 
Hier spreekt een auteur die 
boven de stof staat, enorme 
kennis heeft van de inter-
nationale literatuur en een 
groot tijdvak kan overzien. 
Dat brengt hem tot nuan-
ces. De Republiek kende, 
met een publieke kerk die 
alleen toezicht had op haar 
lidmaten, een uniek model 
in Europa. Dat had niemand 
zo bedacht maar was het 
resultaat van een patstelling 
tussen de rekkelijken en de 
preciezen. Tussen de voor-
standers van ruimte voor de 
burgers en de voorstanders 
van een strenge kerkelijke 
tucht. Dat was het funda-
ment van de Republiek: een 
compromis.  

Ton Kappelhof

Reformatie in Brabant? Hoezo, 
Brabant is toch een katholiek 
gewest, altijd geweest toch? 
Dat denkt de man op de 
straat vaak, dat menen ook 
sommige historici, maar het 
is niet waar. Gerard van Gurp, 
die na een loopbaan op het 
Natuurkundig Laboratorium 
van Philips overstapte op 
de geschiedwetenschap, 
schreef een boek over de 
reformatie in de Meierij van 
‘s-Hertogenbosch tussen 1523 
en 1634. De Meierij omvatte 
destijds op Grave en Cuijk 
na het hele oosten van de 
huidige provincie Noord-
Brabant. Zijn uitgangspunt 
was het hardnekkige idee 
dat ‘Brabant’ altijd katholiek 
is geweest en dat dit, zo 
menen sommigen, komt door 
de Brabantse volksaard. Een 
Brabander zou dat roomse in 
zijn genen hebben zitten. 
Het betoog van Van Gurp 
loopt uit op een heldere 
conclusie. De reformatie 
van de Nederlanden 
begon in het zuiden, in 
Vlaanderen en in Brabant. 
Al vroeg kregen diverse 
vormen van de nieuwe leer 
aanhang in de Brabantse 
steden. Reeds in 1566-1567 
ontstonden er volwaardige 
protestantse gemeenten 
in ‘s-Hertogenbosch en 
Eindhoven. Op het Meierijse 
platteland vond men 
alleen her en der lieden 
die zich tot het nieuwe 
geloof aangetrokken 
voelden. Van Gurp stelt 
dat dit te maken heeft met 
sociaaleconomische factoren. 
Handel en industrie waren 
in de zestiende eeuw in de 
Meierij geconcentreerd in 

de steden. Dat had twee 
effecten: men raakte er sneller 
en beter op de hoogte van 
nieuwe ideeën en wie handel 
dreef of een ambachtelijk 
bedrijf had moest kunnen 
lezen en schrijven. Wie dat 
eenmaal meester was, kon 
kennis nemen van boeken 
en pamfletten waarin nieuwe 
ideeën werden uitgedragen 
en, nog belangrijker, zelf 
zonder tussenkomst van een 
priester zich verdiepen in de 
Bijbel.

Wat er na 1567 gebeurde 
is een verhaal van vluchten, 
terugkeren en weer vluchten. 
De repressie van de koning 
Philips II en de hertog van 
Alva leidden ertoe dat veel 
gereformeerden naar veiliger 
streken trokken. Favoriet 
waren het hertogdom 
Kleef met steden als Wezel 
en Goch, Emden in Oost-
Friesland en Londen. Na 
de ineenstorting van het 
Spaanse gezag in 1576 
keerden veel gereformeerden 
terug naar ‘s-Hertogenbosch 
en Eindhoven en namen 
de draad weer op. In 
‘s-Hertogenbosch 
namen de spanningen 
tussen gereformeerden 
en katholieken toe. De 
gereformeerden wilden dat 
‘s-Hertogenbosch zich aan 
zou sluiten bij de Unie van 
Utrecht. Het stadsbestuur, 
dat zogezegd ‘de boel bij 
elkaar wilde houden’, gaf 
toe, maar op 1 juli 1579 
ontstond er een schietpartij 
op de Bossche markt waarbij 
vele doden vielen. Enkele 
dagen later werd bekend 
dat Parma Maastricht had 
ingenomen. Er brak paniek 
uit. Velen vreesden dat 
‘s-Hertogenbosch weleens 

als volgende aan de beurt 
kon zijn voor een reconquista. 
Vele gereformeerden namen 
de wijk, ditmaal vooral naar 
de Hollandse steden. De 
gereformeerde kerken hielden 
op te bestaan, de kleine 
aantallen gereformeerden 
die achterbleven beleden 
hun geloof in stilte. De 
naar Holland uitgeweken 
gereformeerden integreerden 
zonder veel problemen 
in de daar al bestaande 
gemeenten.

Het tij keerde in 1629 
toen ‘s-Hertogenbosch 
door Frederik Hendrik werd 
ingenomen. Wederom werden 
de bordjes verhangen. De 
gereformeerde gemeente 
werd weer opgericht, maar 
men kon wel van voren af aan 
beginnen. Eindhoven volgde 
enkele jaren later. Al spoedig 
bleek dat de gereformeerde 
kerk zijn aantrekkingskracht 
op de plaatselijke bevolking 
verloren had. Dankzij 
immigranten, waaronder 
ook veel afstammelingen 
van eerder uitgeweken 
Brabanders, mocht de 
gereformeerde kerk van 
‘s-Hertogenbosch er weliswaar 
zijn, maar de meerderheid 
van de stadsbevolking bleef 
katholiek. Het platteland 
bleef tot 1648 een betwist 
gebied, zodat men daar pas 
na de Vrede van Münster 
met de reformatie kon 
beginnen. Ofschoon deze 
goed was georganiseerd en 
de financiële middelen ruim 
voorhanden waren, mislukte 
deze volkomen. Omstreeks 
1660 was de situatie zo dat 
de steden in Staats-Brabant 
een soms aanzienlijke 
gereformeerde minderheid 
hadden en dat het platteland 

bijna helemaal rooms-
katholiek was. 

Van Gurp polemiseert niet 
en dat valt te prijzen, want dat 
is in het verleden veel te veel 
gedaan. Hij betoogt rustig 
met tal van argumenten dat 
de hierboven aangehaalde 
thesen onhoudbaar zijn en 
legt goed uit wat er dan wel 
gebeurde.

Intrigerend vond ik zijn 
niet verder uitgewerkte 
bewering (p. 217) dat de 
contrareformatie omstreeks 
1620 op het platteland 
van de Meierij nog niet 
veel effect had gehad. Hij 
is het niet eens met Judith 
Pollmann die in 2011 schreef 
dat de contrareformatie 
omstreeks 1630 al zo ver 
had doorgewerkt dat de 
Brabantse bevolking zich 
bewust was geworden van 
zijn katholieke identiteit (p. 
218) Dit verklaarde volgens 
haar waarom de bevolking 
van Tilburg zich in 1633 
verzette tegen de komst van 
dominee Arleboutius die 
daar kwam preken en een 
gemeente wilde stichten. Van 
Gurp duidt deze gebeurtenis 
anders: de bevolking was 
boos omdat de nieuwe als 
vreemd ervaren Haagse 
overheid de kerk (die van het 
dorp was) had ingepikt. Kerk 
en dorp vormden in Brabant 
een Siamese tweeling. Daar 
komt nog bij dat de afkeer 
van vreemdelingen en van 
soldaten op het platteland 
groot was.

Frans van Gurp heeft met dit 
boek een nieuwe belangrijke 
bijdrage geleverd aan de 
geschiedschrijving van de 
Meierij van ’s-Hertogenbosch. 
individu, organisatie, religie en 
politiek. 

J.J. Woltjer, Op weg naar tachtig jaar oorlog. Het verhaal van de 
eeuw waarin ons land ontstond, Bussum: Uitgeverij Balans, 2011, 
533 blz., ISBN 978 94 600 3359 9, € 29,95

G. van Gurp, Reformatie in Brabant. Protestanten en katholieken 
in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch, 1523-1634, Hilversum: 
Verloren, 2013, 272 blz., ISBN 978 90 8704 356 8, € 29,- 
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VITRINERECENSIE

Gerard Raven

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

Najaar (zie website)
Feest! In de stad. Tentoonstelling voor 
groepen 6-8 over christelijke feestda-
gen. Bijbels Museum, Herengracht 366, 
Amsterdam, (020) 624 24 36/83 55, www.
bijbelsmuseum.nl, ma-za 10-17, zo-chr.
feestd. 13-17, MK.

t/m 15 december
300 jaar abdij Uden. De bewogen 
geschiedenis van Birgitta van Zweden 
en de Birgittinessen in Nederland. 
Kunstschatten die ooit aan het klooster 
toebehoorden zijn weer bijeengebracht. 
Met Duitstalige publicatie.  
www.300jaarabdij-uden.nl
Museum voor Religieuze Kunst, Vorsten-
burg 1, Uden (NB), (0413) 26 34 31, www.
museumvoorreligieuzekunst.nl, di-vr 10-
17, za-zo-feestd. 13-17

t/m 4 januari
Dode Zeerollen. Zie Aangelicht. Drents 
Museum, Brink 1, Assen, (0592) 37 77 73,
www.drentsmuseum.nl, di-zo 11-17 en op 
feestdagen ook op ma.

t/m 5 januari
Vormen van verdraagzaamheid. Over 
religieuze (in)tolerantie in de 17e eeuw. 
Een actueel thema. Prachtige bruiklenen, 
maar ook moderne fotografie van de 
Vermeulen Brauckman Kunstprijs. Met 
lezingenprogramma. Museum Catha-
rijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 
Utrecht, (030) 231 72 96, www.catha-
rijneconvent.nl, di-vr 10-17, za-zo-feestd 
11-17, MK.

t/m 5 januari
Acht fantastische dagen. Het bezoek 
van tsaar Peter de Grote aan Zaandam 
heeft door de eeuwen heen mythische 
vormen aangenomen. Met bruiklenen 
van het museum Kolomenskoje in Mos-
kou. Bezoek meteen het Czaar Peter-
huisje aan Krimp 23 (di-zo 10-17). Meer 
activiteiten in het kader van het Rusland-
jaar op www.nlrf2013.nl. Zaans Museum, 

Schansend 7, 1509 AW Zaandam, (075) 
681 00 00, www.zaansmuseum.nl, dage-
lijks 10-17.

6 december-6 januari
Kerst in Museumpark Orientalis. Het 
museum kan doorgaan dankzij de 
provincie Gelderland. Profetenlaan 2, 
Heilig-Landstichting bij Nijmegen, (024) 
382 3110, www.museumparkorientalis.nl, 
dagelijks 10-17.

t/m 12 januari 
Russische Iconen. Expositie ter gelegen-
heid van het Ruslandjaar. Museum voor 
Religieuze Kunst, als boven.

Aangelicht
De Dode Zeerollen zijn in 1947-1956 
ontdekt in de grotten van Qumran. Zij 
hebben het Bijbelonderzoek een nieuwe 
dimensie gegeven. Pas nu is alles ver-
taald en kunnen er wetenschappelijke 
conclusies getrokken worden. Daaruit 
blijkt dat tekstvariatie aanvankelijk veel 
voorkwam en dat er veel meer apocriefe 
boeken zijn dan we dachten. Die kunnen 

we echt niet meer toeschrijven aan één 
joodse sekte; uit het hele Palestina zijn 
hier rollen verborgen. 

Een selectie van fragmenten uit de peri-
ode 200 voor tot 100 na Christus is nu te 
zien in het Drents Museum. Dat is uitge-
breid met een prachtige ondergrondse 
ruimte. Helaas zijn de ramen tijdelijk 
dichtgetimmerd, maar de expositie is 

een absolute aanrader. Er is een groot 
aantal archeologische voorwerpen in-
geleend die samen een indrukwekkend 
beeld geven van het dagelijks leven. 
In een educatief ‘lab’ ontdek je allerlei 
leuke weetjes over de teksten, de conser-
vering enz. Met verschillende activiteiten, 
een onderwijsprogramma voor groep 7-8 
en een prachtig geïllustreerde monogra- 
fie. 

September:
E. van den Hemel en M. 
Oudenampsen, Opstand! 
Handboek voor historische 
weerbaarheid, Amsterdam: 
Boom, paperback, 204 blz., 
ISBN 978 94 6105 221 6,  
€ 19,90

B. Verheijen, Geschiedenis 
onder de guillotine. Twee 
eeuwen geschiedschrijving 
van de Franse Revolutie, 
Nijmegen: Vantilt, paperback, 
160 blz., ISBN 978 94 6004 138 
9, € 18,95

Oktober:
W. Lower, Hitlers furiën. 
Vrouwelijke beulen in 
de killing fields van de 
Holocaust, Houten: Het 
Spectrum, gebonden, 416 blz., 
ISBN 978 90 0030 621 3, € 29,99

P. Broekema en H. Coolman, In 
het puin van het getto. Het 
concentratiekamp Warschau, 
Amsterdam: Boom, paperback, 
256 blz., ISBN 978 90 8953 136 
0, € 19,90

D. Starink, De jonge jaren 
van de luchtmacht. 
Het luchtwapen in het 
Nederlandse leger 1913-
1939, Amsterdam: Boom, 
paperback, 448 blz., ISBN 978 
90 8953 135 3, € 34,90

D. Burgersdijk, W. Henkelman 
en W. Waal (red.), Alexander 
en Darius. De Macedoniër in 
de spiegel van het Nabije 
Oosten, Hilversum: Verloren, 
ingenaaid, 288 blz., ISBN 978 90 
8704 383 4, € 25,–

H. Zuidervaart, Over ridders, 
priesters en predikanten in 
Schelluinen. De geschiedenis 
van een Commanderij van 
de Ridderlijke Duitsche Orde, 
Balije van Utrecht, Hilversum: 
Verloren, gebonden, 160 blz., 
ISBN 978 90 8704 389 6, € 15,–

J.W. Buisman (red.), Verlichting 
in Nederland 1650-1850. 
Vrede tussen Rede en 
Religie?, Nijmegen: Vantilt, 288 
blz., ISBN 978 94 6004 150 1,  
€ 22,50

F.A. van Lieburg, Heilig Nijkerk. 
Religiegeschiedenis van 
een landstad, Zoetermeer: 
Boekencentrum, paperback, 
256 blz., ISBN 978 90 2392 720 
4, € 15,–

J. Exalto, Hemels Hoevelaken. 
Religiegeschiedenis van 
een valleidorp, Zoetermeer: 
Boekencentrum, paperback, 
256 blz., ISBN 978 90 2392 710 
5, € 15,–

November:
B. von Benda-Beckmann, De 
Velser-affaire. Een omstreden 
oorlogsgeschiedenis in 
Kennemerland, Amsterdam: 
Boom, paperback, 350 blz., 
ISBN 978 94 6105 284 1,  
€ 24,90

J. Koch, Koning Willem I, 
1772-1843, Amsterdam: Boom, 
gebonden, 700 blz., ISBN 978 
94 6105 184 4,  
€ 39,90

J. van Zanten, Koning Willem 
II, 1792-1849, Amsterdam: 

Boom, gebonden, 600 blz., ISBN 
978 94 6105 185 1,  
€ 39,90

D. van der Meulen, Koning 
Willem III, 1817-1890, 
Amsterdam: Boom, gebonden, 
700 blz., ISBN 978 94 6105 186 
8, € 39,90
Set koningsbiografieën:  
€ 99,90

H. Michielse, J. Out en G. 
Schutte, Geuzen en papen. 
Katholiek en protestant 
tussen Vecht&Eem ca. 1550-
1800, Hilversum: Verloren, 
ingenaaid, 408 blz., ISBN 978 90 
8704 390 2, € 29,–

A. Peele, Een uitzonderlijke 
erfgenaam. De verdeling van 
de nalatenschap van Koning-
Stadhouder Willem III en 
de consequentie daarvan: 
koninklijk Pruisisch gezag 
in de heerlijkheid Hooge en 
Lage Zwaluwe, 1702-1754, 
Hilversum: Verloren, ingenaaid, 
576 blz, ISBN 978 90 8704 393 
3, € 49,–

AANKONDIGINGEN EN RECENT VERSCHENEN

Alister McGrath, C. S. Lewis: A Life: Eccentric Genius, Reluctant 
Prophet (Hodder & Stoughton 2013), 448 pp. Nederlandse vertaling: 
C.S. Lewis: excentriek genie, onwillige profeet.

Don’t patronise the past

David Onnekink

In de vloed aan boeken over 
C.S. Lewis die dit jaar verschij-
nen ter herinnering aan zijn 
overlijden, precies 50 jaar 
geleden in november 1963, 
neemt de biografie van Alister 
McGrath een bijzonder plaats 
in. Deze is samen met een stu-
die over de intellectuele we-
reld van Lewis onderdeel van 
een tweeluik. McGrath is erin 
geslaagd een gebalanceerde 
en informatieve biografie over 
Lewis te schrijven die een 

rechtere koers vaart dan vele 
voorgangers, die vaak te per-
soonlijk en subjectief of juist te 
kritisch waren. McGraths meer 
afstandelijke en objectieve 
biografie is kritisch wanneer 
het moet maar schetst uitein-
delijk een positief portret van 
een van de meest markante 
christelijke denkers uit de 20e 
eeuw. Hij besteedt veel aan-
dacht aan Lewis als kenner 
van de literatuur en aan zijn 
wetenschappelijke loopbaan 
in Oxford en Cambridge en 
zijn opkomst als apologeet in 
de jaren 1940. Ook de fictie 
van Lewis krijgt een prominen-

te plaats. Belangrijk is ook dat 
McGrath het werk van Lewis 
probeert te begrijpen in de tijd 
waarin het geschreven werd; 
de planetentrilogie uit de 
jaren 1930, het apologetisch 
werk uit de jaren 1940 en de 
Kronieken van Narnia uit de 
jaren 1950 zijn inmiddels op 
punten gedateerd. Daar staat 
tegenover dat, zoals McGrath 
aantoont, Lewis’ status in de 
christelijke wereld na 1963 
alleen maar is gegroeid. Dat 
komt deels door het niet-
denominationele karakter van 
zijn werk, waardoor het een 
universele aantrekkingskracht 

heeft, maar ook door de 
literairkritische herwaardering 
van de Kronieken van Narnia 
en de verfilming daarvan. 
McGrath is sterk als hij de 
ideeën van Lewis als literatuur-
historicus analyseert. “Don’t 
patronise the past”, meende 
Lewis: een goed begrip van 
het verleden redt ons van 
de tirannie van presentisme. 
Opvallend is ook McGraths 
herinterpretatie en herdatering 
van de bekering van Lewis. Dit 
is een zeer informatief en lees-
baar boek, waarop eigenlijk 
maar een punt van kritiek op 
is: de biografie is te kort.
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Jacobus Revius

www.digibron.nl

Digibron is het digitale kenniscentrum voor de gereformeerde gezindte.

•  Zoek in ’oud goud’ en recente artikelen; 
 fi lter op bijvoorbeeld jaartal, auteur, genre of bron.
•  Bevat meer dan een miljoen artikelen uit honderden jaargangen kerkelijke 
 periodieken, unieke brochures vanaf 1834 en het vrijwel complete tekstarchief  
 van  het Reformatorisch Dagblad
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