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Middelkoop: Historicus vaart wel bij open houding kerk

Schoolboek over Indonesië nooit neutraal geweest
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Zuid-Afrika: Prachtig land, 
ingewikkelde geschiedenis
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REDACTIONEEL

Als christen-historici zijn we allen werkzaam op tweede paasdag. Dit bedenk ik mij 
wanneer ik dit redactioneel op die bewuste dag schrijf. We zijn allen geraakt door 
Pasen, de dag dat God op unieke wijze ingreep in onze menselijke geschiedenis. 
Die dag heeft voor ons als historici een dubbele betekenis. We geloven dat op 
een bewuste dag in de geschiedenis, ergens rond het jaar 33 in Jeruzalem, op 
een zondag, ergens in de morgen, Jezus verrezen is uit de dood. Het ongelofelijke 
is gebeurd. Het was geen mythische gebeurtenis zoals in andere godsdiensten, 
waar wordt verteld over stervende en opgewekte goden, tijdloze symbolen van 
vruchtbaarheid. Wanneer Persephone, de godin van de vruchtbaarheid, leefde, 
is niet relevant; zij is mythe, geen mens. Jezus was mens en God, op een specifi ek 
moment in de tijd.

Toch heeft Pasen ook een mythische dimensie, omdat de overwinning van God 
op de dood ook gestalte krijgt in de individuele levens van christenen. Voor ons is 
het in die zin elke dag opnieuw weer tweede paasdag, de dag na onze verlossing. 
En terwijl het historische Pasen een eenmalige gebeurtenis in tijd en ruimte betreft 
met universele uitstraling, is de uitwerking daarvan op ons als mensen een tijdloos 
verhaal, een eindeloze serie gebeurtenissen door alle tijden en op alle plaatsen. 
Universeel maar ook uniek. We delen het Pasen van ons leven met alle medechris-
tenen uit alle tijden, maar voor ieder van ons is het een unieke gebeurtenis.

In dat spanningsveld staan we ook als christen-historici. Wat veranderde er eigen-
lijk in de geschiedenis op die bewuste dag in het jaar 33? 

Niets. Het leven ging door, het Romeinse Rijk bleef bestaan, Palestina bleef bezet, 
de geschiedschrijving negeert de gebeurtenis goeddeels.

Alles. Het is het belangrijkste omslagpunt in de geschiedenis. Het moment dat de 
eeuwigheid de tijdelijkheid heeft geraakt.

Het is de vraag of wij als christen-historici kunnen zien wat er op die lange, lange 
tweede paasdag, die inmiddels al 2000 jaar duurt, is gebeurd. Het is aan ons om 
te duiden hoe de geschiedenis er anders uitziet. Omdat we met andere ogen kun-
nen zien. Dat is niet gemakkelijk. De Emmaüsgangers herkenden Jezus niet toen 
Hij naast hen kwam lopen. Hoe zouden wij Hem dan herkennen in die oneindige 
complexiteit die de wereldgeschiedenis is? Daarover is door christen-historici al 
lang gesproken en is het laatste woord nog niet gezegd, maar het begint allemaal 
wel met de erkenning van de dubbele realiteit waarin we leven, en de erkenning 
dat niet alles is wat het lijkt.

In dit jubileumjaar vervolgen we deze worsteling in Hete Hangijzers met de vraag 
hoe christen-historici omgaan met hun wetenschappelijke werk en de erkenning 
van die dubbele realiteit. Deze keer vroegen we twee jonge wetenschappers, 
aanstormend talent, over wat de ‘nieuwe generatie’ ziet als haar taak. Voor Mary-
Ann Middelkoop is dit vooral een open communicatie met de medemens in het 
verleden. Matthea Westerduin roept ons op om op een andere wijze te kijken naar 
machtsverhoudingen.

Daarnaast is in deze Transparant ook overzeese geschiedenis een speciaal 
onderwerp. Geert Schipaanboord interviewde Martin Bossenbroek, de winnaar van 
de Libris-prijs, over zijn boek over de Boerenoorlog. En Marjolein Hartman onder-
zocht de verwerking van ons koloniale verleden in Indonesië in schoolboeken.

We hopen dat deze Transparant u mag inspireren en tot nadenken mag aanzet-
ten.

David Onnekink

Tweede paasdag
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Viering 200 jaar koninkrijk

Benoemingen

Romeinse goudschat in Echt

De viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden 
gaat gepaard met tal van activiteiten. De viering 
begon op 30 november vorig jaar. Toen werd op 
het strand van Scheveningen nagespeeld hoe 
prins Willem Frederik werd binnengehaald. Na de 
Franse overheersing werd hij in september 1815 
ingehuldigd als koning Willem I van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden. Op 200jaarkoninkrijk.
nl zijn tal van activiteiten te vinden. Plaatselijke 
comités laten de viering ook niet aan zich 
voorbijgaan. Zo heeft ProDemos een lespakket 
gemaakt voor scholen. In het gemeentehuis in 
Den Haag is een tentoonstelling opgezet over 
de relatie tussen koningshuis in de hofstad. 
Historische informatie is onder andere te vinden op 
koninkrijk1813.huygens.knaw.nl.

Prof. dr. Leo Lucassen volgt per 1 september Marcel van der 
Linden op als directeur onderzoek van het Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Prof. dr. 
Albert Jolink is per 1 maart benoemd als bijzonder hoogleraar 
Geschiedenis van het economisch denken aan de Erasmus 
Universiteit te Rotterdam. Per 1 februari is dr. Oscar Gelderblom 
benoemd als hoogleraar Financiële geschiedenis bij de 
faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. 
Per 1 november vorig jaar is dr. Gerrit Knaap benoemd als 
bijzonder hoogleraar Overzeese en koloniale geschiedenis 
aan dezelfde universiteit. Dr. Jeroen van Dongen is in 
november benoemd als hoogleraar Geschiedenis van de 
natuurwetenschappen, in het bijzonder de natuurkunde 
aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en 
Informatica van de Universiteit van Amsterdam.

Archeologen van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam hebben in een akker in het 
Limburgse Echt een goudschat gevonden uit 
het begin van de vijfde eeuw. Nog nooit werden 
zo veel gouden munten en kapot geknipt 
zilveren vaatwerk uit de Laat-Romeinse tijd bij 
elkaar ontdekt. De schat is gepresenteerd in 
het Limburgs Museum. Al in 1990 vond de boer 
op zijn akker twee munten uit de Romeinse 
tijd. Onlangs begon hij opnieuw met zoeken. 
Toen hij meer munten vond, schakelde hij 
archeologen in. Volgens hen is de schat bewust 
begraven, bijvoorbeeld omdat er een crisis 
was uitgebroken. Het kan ook om een rituele 
begraving gaan.

Beeld Transparant / Literairehemel.nl Beeld Wikimedia

Beeld VU Amsterdam 

Beeld Wikimedia
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Historica Nanda van der Zee 
overleden

Arendsoog-archief overgedragen

Toneelstuk over Anne Frank

Historica Nanda van der Zee is op 24 maart in Utrecht 
overleden na complicaties na een ongelukkige val. Ze 
werd 62 jaar. Van der Zee is bekend geworden door haar 
boek Om erger te voorkomen uit 1997. Ook schreef ze een 
biografi e over historicus Jacques Presser en een aantal 
andere boeken over de Tweede Wereldoorlog en de 
bezetting. Het boek Om erger te voorkomen kreeg geen 
goede ontvangst in Nederland. Van der Zee betoogde dat 
door het vluchten van koningshuis en kabinet de weg was 
vrijgemaakt voor een nazi-bestuur met veel macht. Critici 
vonden haar boek onwetenschappelijk en te emotioneel 
geschreven. Voorstanders waardeerden het boek als een 
eerste poging in de Nederlandse historiografi e om het 
taboe van collaboratie door Nederlanders te doorbreken.

Het archief van de schrijvers van de jeugdboekenserie 
over cowboy Arendsoog is overgedragen aan het 
Koninklijk Letterkundig Museum in Den Haag. De 
collectie van schrijversduo Jan en Paul Nowee bestaat 
uit handgeschreven teksten, post, manuscripten van 
boeken tussen 1935 en 1993 en de typemachines 
waarmee vader en zoon werkten. Na de dood van zoon 
Paul Nowee (foto) in 1993 werd de serie stopgezet. In 
totaal verschenen 63 edities: 20 van Jan Nowee en 43 
van zijn zoon. De boeken gingen als warme broodjes 
over de toonbank. Het Letterkundig Museum ontdekte 
per toeval dat de familie Nowee archiefstukken in bezit 
had. Nadat het museum liet weten die graag over te 
nemen, besloot de familie het archief te schenken aan 
het museum.

Het echtpaar Jessica Durlacher en Leon de Winter 
hebben een toneelstuk geschreven over het leven 
van Anne Frank. Het stuk gaat begin mei in première 
in Amsterdam. Koning Willem-Alexander zal daarbij 
aanwezig zijn. 
In het Japanse Tokio was in maart nog een incident met 
het dagboek van Anne Frank. Een 36-jarige man had 
het gemunt op de edities van het boek in bibliotheken 
en boekhandels in Tokio en scheurde bladzijden uit 
de boeken. Hij zou meer dan driehonderd exemplaren 
van het dagboek hebben beschadigd. De politie heeft 
hem opgepakt. Het motief van de dader is niet duidelijk. 
De Joodse gemeenschap in Japan en de Israëlische 
ambassade in Tokio hebben als reactie driehonderd 
dagboeken van Anne Frank gedoneerd aan bibliotheken.

NIEUWS

Beeld Transparant / Literairehemel.nl

Beeld Wikimedia

Beeld Wikimedia 

Beeld Wikimedia

07-transparant.indd   4 16-5-2014   13:00:14



mei 2014 TRANSPARANT TRANSPARANT mei 2014 7



Churchill kreeg steeds meer begrip 
voor beweegredenen van de Boeren. En 
toen hij terugkeerde in Groot-Brittannië 
had hij kritiek op het beleid van de 
conservatieve regering. Met zijn begrip 
voor de Boeren was hij een behoorlijke 
uitzondering. Beeld Wikimedia
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INTERVIEW BOSSENBROEK

“Bossenbroek slaagt er ogen-
schijnlijk moeiteloos in de lezer 
te verplaatsen naar een ande-
re tijd. Dat maakt De Boeren-
oorlog bijna tot een epos.” Dat 
oordeelde de jury die De Boe-
renoorlog bekroonde met de 
Libris Geschiedenis Prijs. Martin 
Bossenbroek, auteur van histo-
rische werken als Holland op 
zijn breedst en De Meelstreep, 
heeft in 2013 dit nieuwe boek 
geschreven. Daarin gaat hij 

in op de cruciale Nederlandse rol in de Boeren-
oorlog. In zijn boek staan drie personen centraal: 
de Nederlandse jurist Willem Leyds, de Engelse 
oorlogsverslaggever Winston Churchill en de 
Boerencommando Deneys Reitz. Transparant ging 
in gesprek met Bossenbroek, onder meer over de 
Nederlandse rol in die oorlog, de wijze waarop 
de Boeren orthodox geloof en een oorlog met 
moderne middelen combineerden en de rol die 
de oorlogsherinnering speelt in het huidige Zuid-
Afrika.

Gegrepen door de 
Boerenoorlog

Geert Schipaanboord

Martin Bossenbroek. 
Beeld Jos Uljee
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“Vooral in de aanloop naar het conflict is 
de Nederlandse rol cruciaal. De spoor-
wegmaatschappij die met behulp van 
Nederlandse bankiers wordt opgericht, 
speelde een doorslaggevende rol in het 
vervoer van grondstoffen uit de Boeren-
republiek Transvaal en zorgde ervoor dat 
ongezien moderne Mausers (moderne 
wapens van Duitse makelij, red.) konden 
worden ingevoerd. Deze spoorwegver-
binding ging naar de kust van Portugees 
Mozambique, was mede aangelegd met 
Duits kapitaal en onttrok zich daarmee 
aan Britse controle. Deze spoorlijn was 
economisch zeer rendabel: 85% van de 
winst ging naar de staat. De lijn was een 
belangrijke reden voor de Britten om de 
Boeren aan te vallen. De Nederlandse 
rol in de aanleg van die spoorlijn en het 
belang van die spoorlijn voor de Boeren-
oorlog is een belangrijke missing link in 
verschenen publicaties.”
Daarnaast is de grote rol van Willem 
Leyds nauwelijks terug te vinden in En-
gelstalige literatuur. Bossenbroek: “Zo-
wel publicitair als diplomatiek speelde 
Leyds een grote rol, eerst in Transvaal en 
later als diplomatiek vertegenwoordiger 
van de Boeren in Europa. Als diplomaat 
lukte het hem niet de tsaar ervan te 

overtuigen de Boeren militair te steunen, 
maar dat stond op voorhand niet vast. 
De Britten namen hem zo serieus dat ze 
op Duitsland druk zetten hem de deur 
te wijzen. Daarnaast was Leyds cruciaal 
voor de bankiers die investeerden in de 
Zuid-Afrikaanse spoorwegmaatschappij. 
Hij trad niet op de voorgrond, en was 
daarom voor de publieke beeldvorming 

in Nederland over de Boerenoorlog van 
veel minder belang. Daardoor is hij in de 
geschiedschrijving buiten beeld geraakt.”
Een van de vragen die het boek oproept, 
is waarom de jonge, veelbelovende en 
pas gepromoveerde Willem Leyds zich 
stortte in een politiek avontuur zonder 
weerga: hij werd de rechterhand van 
Paul Kruger terwijl hij qua levensbe-

schouwing ver van de Boeren afstond. 
Bossenbroek vindt hem een tegenstrijdig 
figuur. “De situatie van de Boeren appel-
leerde aan Leyds’ rechtsgevoel, zodanig 
dat hij tot zijn dood in 1940 zich wijdde 
aan de zaak van de Boeren, terwijl hij 
na het tekenen van de vrede tussen de 
Boeren en de Britten elders, bijvoorbeeld 
als hoogleraar in Leiden, aan de slag had 

kunnen gaan. Tegelijkertijd onderscheid-
de hij zich van de Boeren door een ver-
fijnde smaak. Hij past niet in een hokje, 
dat maakt hem voor mij als historicus in-
teressant. Hij trad niet op de voorgrond, 
maar trok wel aan de touwtjes. Door zijn 
persoonlijke band met Paul Kruger kon 
hij dit combineren.” 
Winston Churchill in zijn rol als oor-

Ik wil een episch verhaal vertellen 
en deze oorlog heeft voldoende 
spanning in zich. Het is mijn doel 
mensen van vlees en bloed dicht bij 
hedendaagse lezers brengen

Omdat het ANC geen fundamentele oplossin-
gen voor sociaaleconomische ongelijkheid heeft 

gevonden, zoekt de partij andere manieren zich te 
legitimeren. Ze begint een gevecht om de geschie-

denis: wie kan zijn oudste rechten doen gelden? 
Zuid-Afrika is een prachtig land met een ingewik-

kelde geschiedenis en onzekere toekomst. 
Beeld Warren Rohner, Flickr
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INTERVIEW BOSSENBROEK

De fascinatie van Bossenbroek voor 
Zuid-Afrika en de Boerenoorlog ont-
stond tijdens eerder onderzoek. “Ik vind 
Zuid-Afrika een intrigerend land. Mijn 
eerdere werk Holland op zijn breedst is 
een verslag van het ontluikend natio-
nalisme in Nederland en de betekenis 

daarin van Indië en Zuid-Afrika. Daarbij 
stuitte ik op de fascinerende persoon 
Willem Leyds, een net gepromoveerde 
veelbelovende jurist, die een sleutelrol 
speelde in Transvaal en intensief betrok-

ken was bij de aanloop tot deze oorlog. 
Daarna heb ik het onderwerp een tijd 
laten liggen, omdat ik directeur ben ge-
weest van de Koninklijke Bibliotheek.”
De Boerenoorlog is meeslepend geschre-
ven. Bossenbroek: “Ik wil een episch 
verhaal vertellen en deze oorlog heeft 

voldoende spanning in zich. Het is mijn 
doel mensen van vlees en bloed dicht bij 
hedendaagse lezers brengen. Deze oorlog 
heeft zo veel teweeggebracht voor Zuid-
Afrika en is nog steeds van groot belang 

om het land te begrijpen. Bij het vertel-
len van dit epische verhaal heb ik me op 
geen enkele manier geremd gevoeld in 
mijn professionele verantwoordelijkheid 
om als historicus zorgvuldig bronnen te 
interpreteren en het werk van vakgeno-
ten te gebruiken. Omwille van de lees-
baarheid heb ik er echter voor gekozen 
in het boek niet met vakgenoten het 
debat aan te gaan. Toen ik geschiedenis 
studeerde, heb ik het bijvak dramaturgie 
gekozen. Het vertellen van het verhaal 
ligt me het best. In elk volgend boek wil 
ik dit ook doen. Ik ben erg gecharmeerd 
van statistisch onderzoek en ik maak 
daar ook gebruik van, maar dat is niet zo 
interessant om te lezen.”
In de inleiding schetst Bossenbroek dat 
zijn analyse van de Nederlandse rol in 
dit conflict de voornaamste bijdrage van 
dit boek is aan de bestaande literatuur. 
In Nederland aanwezige bronnen, zoals 
het archief van de Nederlands-Zuid-Afri-
kaanse Spoorwegmaatschappij en het 
archief-Leyds in het Nationaal Archief in 
Den Haag, hebben hem daarbij gehol-
pen. Dat zijn boek als een bijdrage aan 
de internationale literatuur wordt gezien, 
blijkt uit het verschijnen van het boek 
in Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. 

Een essentieel verschil is dat een hei-
lige oorlog per definitie offensief is 
en op bekering gericht is, dat ideaal 
misten de Boeren ten enenmale
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INTERVIEW BOSSENBROEK COLUMN

Over de scheiding 
van politiek en religie 

Simon Polinder

Veel christenen achten het nastrevenswaardig om het 
religieuze op het politieke te betrekken.  Vaak worden 
argumenten voor de scheiding van het religieuze en 
het politieke minder sterk gewaardeerd. En dat terwijl er 
goede redenen zijn om het religieuze van het politieke 
te scheiden. (Ik zie de scheiding van kerk en staat als de 
institutionele belichaming van de scheiding tussen religie 
en politiek.)
Twee personen die dit duidelijk onder woorden brengen 
zijn de puritein Roger Williams (1603-1683) en de 
Republikeinse senator John Danforth (1936-), beiden 
afkomstig uit Amerika. Roger Williams verzette zich sterk 
tegen het idee van een staatskerk en zag de indamming 
van de invloed van de staat als voorwaarde van echte 
godsdienst(vrijheid). De gedachte dat de begrenzing van 
de macht van de staat er is ten gunste van religie, is een 
gedachte die nog steeds breed wordt aangehangen 
in Amerika.  Die moet vaak de strijd aanbinden met de 
populaire gedachte dat de scheiding van kerk en staat 
er vooral is omdat religie een gevaarlijk en irrationeel 
fenomeen is dat de politieke en publieke vrede kan 
verstoren. 
De tweede persoon, John Danforth, zag hoe de 
afgelopen jaren debatten in Amerika over abortus en 
homohuwelijk vaak werden gevoerd met een claim op 
God. Hij brak daarom een lans voor een herwaardering 
van de scheiding tussen het religieuze en politieke. Zijn 
uitgangspunt was dat de scheiding van kerk en staat 
uiteindelijk goed is voor beide. In mijn eigen woorden: 
politiek wordt betere politiek als het niet wordt verward met 
religieuze claims, en religie wordt zuiverder en authentieker 
als het wegblijft van het machtsvraagstuk. 
Beide voorbeelden laten zien dat er goede religieuze of 
christelijke redenen zijn om het religieuze van het politieke 
te scheiden. Het laat zien dat het net zo’n grote verdienste 
van het christendom is om het religieuze van het politieke 
te scheiden als dat het een verdienste is om het religieuze 
op het politieke te betrekken.

Simon Polinder is docent Internationale Organisatie en 
Internationale Betrekkingen aan de faculteit Letteren en 
promovendus Religie en Internationale Betrekkingen aan 
de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap.

wetenschap

van het huidige ANC wel te horen is. De jongerenbeweging 
van het ANC wil Zuid-Afrika ‘hervormen’ zoals Mugabe dat 
in Zimbabwe heeft gedaan. Het ANC heeft de fundamentele 
verbetering voor zwarte bevolking niet waar kunnen maken. 
Het is zeer de vraag op welke manier groepen vreedzaam kun-
nen samenleven in het huidige Zuid-Afrika. Mandela was een 
volstrekt wonder, maar zijn opvolgers, met name de huidige 
president Jacob Zuma, wordt zelfs door zijn eigen achterban 
niet serieus genomen. Hij doet er alles aan te blijven zitten en 
dat is funest. Omdat het ANC geen fundamentele oplossingen 
voor sociaaleconomische ongelijkheid heeft gevonden, zoekt 
de partij andere manieren zich te legitimeren. Ze begint een 
gevecht om de geschiedenis: wie kan zijn oudste rechten doen 
gelden? Dat gevecht, dat zich bijvoorbeeld uit in het verande-
ren van straatnaamborden, is een heilloze weg. Ook nieuwe 
immigranten die vanuit andere delen van Afrika binnenko-
men worden niet echt hartelijk ontvangen. Zuid-Afrika is een 
prachtig land met een ingewikkelde geschiedenis en onzekere 
toekomst.”

1  Niels Posthumus, De boerenoorlog en de Jihad, www.debuitenlandredactie.nl, 
4 november 2013

Noten

Sommige Boeren bleven tot het einde doorvechten, de Bit-
tereinders. Andere Boeren wilden stoppen. De strijdwijze van 
de Boeren was in essentie defensief, ze wilden een plek om 
hun traditionele levenswijze voort te kunnen zetten. Beeld Col-
lectie Tropenmuseum, Wikimedia

07-transparant.indd   11 16-5-2014   13:00:25

mei 2014 TRANSPARANT10 TRANSPARANT mei 2014

logsverslaggever is de hoofdpersoon van 
het tweede deel van Bossenbroeks werk. 
“Voor de Britten is de rol van Churchill 
als verslaggever een bekend verhaal. De 
voorkeur van de meeste Britse schrij-
vers gaat uit naar het vertellen van zijn 
avontuurlijke verhalen. En inderdaad, 
zijn verhalen zijn ook spectaculair. 
Zonder twijfel stortte hij zich in de strijd 
zonder één schrammetje op te lopen. Al 
zijn arrogantie en onuitstaanbaarheid en 
tegelijkertijd charisma werden toen al 
herkend. Maar er is ook een andere kant: 
Churchill kreeg steeds meer begrip voor 
beweegredenen van de Boeren. En toen 
hij terugkeerde in Groot-Brittannië had 
hij kritiek op het beleid van de conser-
vatieve regering. Met zijn begrip voor de 
Boeren was hij een behoorlijke uitzon-
dering. Churchill maakt indruk op me 
omdat hij niet star is in zijn standpunten 
en zijn mening vormt door wat hij mee-
maakt. Verder stelde het correspondent-
schap Churchill in staat om zijn politieke 
carrière te beginnen. Door het geven van 
lezingen en de ontvangst van royalty’s 
op publicaties verdiende hij al snel het 

tienvoudige van een ministerssalaris.”
De Boerenoorlog was een moderne 
oorlog, uitgevochten door diepgelovige 
boeren. Leverde dat geen spanning op en 
hoe gingen orthodox geloof en gebruik 
van moderne middelen samen? Bos-

senbroek: “Het ultieme spanningsveld 
trad op door het geld dat aan het delven 
van goud werd verdiend. Johannesburg, 
de stad die ontstond door goudwinning, 
werd door Kruger duivelsstad genoemd. 
Hij moet er oprecht van gewalgd hebben. 
Maar van het geld zal hij geen afkeer 

hebben gehad, het was een middel 
om het diepgevoelde verlangen naar 
onafhankelijkheid te realiseren. Dat 
diepgeworteld geloof is kenmerkend, al 
wees het niet altijd dezelfde richting uit. 
Sommige Boeren bleven tot het einde 

INTERVIEW BOSSENBROEK

PERSONALIA
Geert Schipaanboord 
studeerde geschiedenis 
en politicologie aan de 
Universiteit Leiden. Hij 
werkt als beleidsmede-
werker bij de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
en is raadslid van de CDA-fractie in 
Leiderdorp.

Het gevecht om de geschiedenis, dat 
zich bijvoorbeeld uit in het veranderen 
van straatnaamborden, is een heilloze 
weg

doorvechten, de Bittereinders. Andere 
Boeren wilden stoppen. De strijdwijze 
van de Boeren was in essentie defensief, 
ze wilden een plek om hun traditionele 
levenswijze voort te kunnen zetten. Het 
is fascinerend dat ze de oorlog zo lang 
hebben volgehouden, terwijl ze over es-
sentiële vragen zoals of je in isolement je 
kracht moet zoeken, zo verdeeld waren.”
De term gereformeerde jihad, een term 
die door Niels Posthumus in een recensie 
over zijn boek wordt gebruikt1, is dan 
ook niet terecht. Volgens Bossenbroek 
is een essentieel verschil dat een heilige 
oorlog per definitie offensief is en op 
bekering is gericht. “Dat ideaal misten de 
Boeren ten enenmale. Ze wilden met rust 
gelaten worden. Deze term is een mis-
plaatste analogie, de enige overeenkomst 
is het contrast tussen een anti-moderne 
levensstijl en het inzetten van moderne 
middelen.”
De Boerenoorlog werkt door tot op de 
dag van vandaag. Bossenbroek: “Er zijn 
veel meer landen waarin minderheden 
wonen. In Zuid-Afrika is een kleine 
groep dominant geworden vanaf de 
zeventiende eeuw. Je kunt daarom niet 
volhouden dat deze groep niet in Zuid-
Afrika hoort, zoals in radicale kringen 
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moderne kunstuitingen. Deze terughou-
dendheid kan overigens niet als specifiek 
christelijk benoemd worden; zo kon de 
cultuurhistoricus Johan Huizinga, die 
overigens een uitzonderlijk vermogen 
bezat om het verleden beeldend te be-
schrijven, weinig waardering opbrengen 
voor de moderne kunst van zijn tijd, en 
tot op heden kunnen aspecten van deze 
cultuurkritiek ook elders in de samenle-
ving worden gehoord. 
Toch spelen vragen naar ons heden-
daagse begrip van kunst in mijn eigen 
onderzoek naar de verhouding tussen 
moderne kunst, de Duitse kunstwereld 
en internationale verhoudingen in de 
jaren twintig slechts op de achtergrond 
een rol. Een historicus, of hij of zij zich 
nu met de vraag naar de verhouding 
tussen het transcendentale en de mens 
of het materiële en de mens bezighoudt, 
heeft in de eerste plaats de verantwoor-
delijkheid om “scrupulous and careful 
and self-crititical” onderzoek te doen 
naar hoe specifieke gebeurtenissen 
hebben plaatsgevonden in het verleden; 
om dan te komen met “some tenable 

though always less than final conclusions 
about what it all meant”.3 Conclusies 
die betrekking hebben op het verleden 
en gebaseerd zijn op bewijsmateriaal, 
en niet zozeer op persoonlijke religieuze 
of morele overtuigingen. Het streven 
om een fair en zo adequaat mogelijke 
weergave van een aspect van de Duitse 
cultuur te geven, vereist in de eerste 
plaats vaardigheden, training en inzicht: 
geschiedbeschrijving is nog altijd een 
ambacht.
Tegelijkertijd valt het niet te ontken-
nen dat elke wetenschapper gevormd is, 
bewust of onbewust, door zijn of haar 
eigen verleden en (geloofs)opvattingen. 
Zo heeft mijn christelijke opvoeding 
bijgedragen tot de ontwikkeling van een 
sterk historisch besef, en een begrip van 
het heden in een voortdurende dialoog 
met het verleden. De geschiedenis van de 
kerk mag ons, terecht, als een ‘vreemd 
land’ overkomen, beargumenteert Ro-
wan Williams, maar de hoop voor een 

christen is gelegen in een vertrouwen in 
“the possibility of a shared world across 
gulfs of difference”.4 Als christenen 
zoeken we bewust en steeds opnieuw 
naar eenheid met de voorbijgegane kerk, 
en geloven we dat het delen van een 
geloofswereld met die van de ‘vreemden’ 
uit het verleden geen onmogelijkheid, 
maar werkelijkheid is. Het verleden 
wordt op die manier meer dan slechts 
moeilijk toegankelijk, het wordt een 
“challenge, to be talked about, talked 
through, mended and unified in langu-
age”.5 Een christelijke levenshouding 
leert bovendien om respect voor de me-
demens in heden en verleden te hebben, 
een aspect wat samen met een gezonde 
calvinistische werkhouding en de nodige 
dosis zelfreflectie, ontegenzeggelijk im-
pact op mijn werk als historicus heeft. 
Anderzijds heeft het verrichten van 
historisch onderzoek ook gevolgen voor 
mijn persoonlijke geloofsontwikkeling 
gehad. Tijdens langdurige perioden van 
archiefonderzoek in Berlijn, Dresden, 
Bremen en Nuremberg bezocht ik de 
Evangelische Kerk in Duitsland en 
‘reisde’ korte of langere tijd met deze 
gemeenten mee. In Engeland biedt de 
University of Cambridge, waar de meeste 
colleges een kapel of geestelijke ruimte 
hebben, een duidelijk voorbeeld van 
hoe wetenschap en religie openlijk naast 
elkaar bestaan en een continue dialoog 
aangaan. Blikverruimend en inspirerend 
zijn niet alleen de gesprekken met mede-
studenten en leden van de Anglicaanse 
kerk, maar ook de muziek en alternatieve 
liturgische vormgeving. Maar het is bo-
venal dat een open en tolerante houding 
ten opzichte van de ander en zijn ge-
loofsopvattingen, wat deze omgeving zo 
duidelijk stimuleert, eveneens bijdraagt 
aan een beter begrip van de historische 
realiteit waarmee ik in mijn dagelijkse 
werk in aanraking kom. Het uitreiken 
naar de ander en zijn of haar artistieke 
expressies in het verleden wordt dan tot 
een betekenisvolle bezigheid.  



PERSONALIA
Mary-Ann Middelkoop 
is een PhD in History-
student aan Peter-
house, de University of 
Cambridge en lid van 
de Church of England. 
In haar proefschrift 

concentreert ze zich op de Duitse 
buitenlandse culturele politiek en de 
kunstwereld tijdens de Weimarperiode, 
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De universiteit van Cambridge. Beeld Wikimedia

Het valt niet te 
ontkennen dat 
elke wetenschap-
per gevormd is, 
bewust of onbe-
wust, door zijn of 
haar eigen verle-
den en (geloofs)
opvattingen

Noten
1  Johan Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen. 

Studie over levens- en gedachtenvormen der 
veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de 
Nederlanden (Amsterdam, 21e herziene druk, 
1997), 13. 

2  Zie voor meer achtergrondinformatie o.a.: R. Kui-
per, ‘Protestantse Kunstkritiek in het fin de siècle’, 
Transparant 1 (1990) No. 3, Themanummer Van 
Gogh, Protestantisme en Moderne Kunst.

3  Richard J. Evans, In Defence of History (London, 
1997), 253.

4  Rowan Williams, Why Study the Past? The Quest 
for the Historical Church (London, 2005), 10.

5   Ibidem, 10. 
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In november 1925 werd een grote inter-
nationale kunsttentoonstelling geopend 
in de Royal Academy in Londen. Meer 
dan 600 kunstwerken sierden de wanden 
van Burlington House, in wat werd 
geprezen als de eerste officiële expositie 
met buitenlandse kunst sinds het einde 
van de Eerste Wereldoorlog. Het was 
een groots symbool van de vernieuwde 
politieke samenwerking tussen de voor-
malig vijandige staten. Duitsland werd 
vertegenwoordigd door een zorgvuldig 
gekozen selectie van 30 kunstwerken, 
waaronder zich ook het kunstwerk Drie 
Vrouwen in de Kerk (1882) van Wilhelm 
Leibl bevond. Een realistisch meester-
werk, scherp in detail en eenvoud, met 
drie generaties vrouwen in lokale dracht, 
verzonken in gebed en contemplatie. 
Emil Waldmann, de curator van de ten-
toonstelling en een groot bewonderaar 
van Leibls werk, hoopte dat met dit sterk 
Duits georiënteerde schilderij niet alleen 
een goede indruk zou worden gewekt 
van de negentiende-eeuwse Duitse schil-
derkunst, die grotendeels onbekend was 
bij de Engelsen, maar eveneens een brug 
zou worden geslagen over de ervaringen 
van de Eerste Wereldoorlog heen. De 
veelgeprezen verbeelding van devotie 
vervulde deze rol beter dan de portretten 
van oorlogshelden en schetsen van veld-

slagen, die dan ook nagenoeg ontbraken 
in de Duitse afdeling.  
Het zijn de historische relaties van de 
mens tot het materiële, met name uitin-
gen van hogere cultuur, ingebed in tijden 
van politieke en culturele omwenteling, 
die de kern van mijn doctoraal onder-
zoek in Cambridge uitmaken. Dit is geen 
onontgonnen terrein. Het onderzoek 
naar de verhoudingen tussen mens en 
object kent een lange geschiedenis in uit-
eenlopende wetenschappelijke disciplines 
zoals archeologie en kunstgeschiedenis, 
en heeft tegenwoordig ook onder histori-

ci, met name voor de vroegmoderne tijd, 
een hoge vlucht genomen. Het belang en 
de waarde van het gebruik van beelden 
en visueel materiaal als bronmateriaal 
wordt bovendien steeds meer erkend in 
de geschiedwetenschap, en is als onder-
deel van veel historisch onderzoek niet 
meer weg te denken. Ook vragen naar de 
verhouding tussen kunst en politiek ten 
tijde van de opkomst van de natiestaat, 

dictatoriale regimes, of in de context van 
de Koude Oorlog hebben al decennialang 
wetenschappers geïnspireerd, met als ge-
volg een stroom van waardevolle studies 
en publicaties. 
Voor christen-historici brengt deze 
onderwerpskeuze een extra uitdaging. In 
het verleden is meer dan eens gewezen 
op de antithese tussen de christelijke re-
ligie en moderne cultuur. Modernistische 
kunstvormen hebben de kerk regelmatig 
voor dilemma’s gesteld en gedwongen tot 
het innemen van een standpunt. Rond 
1900 en ook in de jaren dertig van de 

twintigste eeuw was het niet ongebruike-
lijk in protestantse kringen om moderne 
kunst als een drager van een dieplig-
gende culturele en maatschappelijke 
ontsporing te zien.2 En hoewel pogingen 
tot het ontwikkelen van een protestantse 
kunstvisie niet ontbreken is er nog altijd 
een zekere aarzeling te bemerken als 
het gaat om vraagstukken rond kunst en 
cultuur, met name ten opzichte van de 

“Toen de wereld een 
eeuw jonger was...”
Mary-Ann Middelkoop

Transparant en de Vereniging van Christen-Historici bestaan 
25 jaar. Ter gelegenheid van ons jubileum bespreken acht 
christenhistorici in de rubriek ‘Hete hangijzers’ de relatie 
tussen hun vak en hun geloof. 

In dit nummer twee promovendi: Mary-Ann Middelkoop en 
Matthea Westerduin.

RUBRIEK   HETE HANGIJZERS

Als christenen zoeken we bewust en 
steeds opnieuw naar eenheid met de 
voorbijgegane kerk
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Een wedstrijdje ver-plassen, zo zou je 
de discussie tussen Theo Maassen en Ali 
Bouali in het tv-programma 24 uur met 
kunnen noemen. Of een potje verbale 
pingpong. Wie het snelst is of het hardst 
slaat, heeft gewonnen. Toch gaat deze 
discussie niet alleen over seksuele pres-
taties en een voorliefde voor al dan niet 
besneden piemels.
Het gesprek laat zien dat er in de huidige 
religiedebatten nog maar twee posities 
mogelijk zijn: die van de secularist en die 
van de gelovige. Maassen vertegenwoor-
digt het kamp van verlichte atheïsten, 
Bouali wordt gebombardeerd tot zeloot; 
niet vies van gruwelijke praktijken. Met 
superieure verontwaardiging hoort Maas-
sen aan dat Bouali zijn zoontjes heeft 
laten besnijden. “Ik wou het niet eens 
vragen omdat ik ervan uit was gegaan 
dat je dat nooit zou doen.” Maassens 
eigen positie is blijkbaar zo vanzelfspre-
kend dat daar niet naar gevraagd hoeft te 
worden. 

“Jij gaat met messen in je kinderen snij-
den //Je hebt ze verminkt en ervoor ge-
zorgd dat ze minder genot beleven.” Bij 
Maassens woordkeus doemen beelden 
op van obscure rituelen waarin gelovigen 
zich lustig overgeven aan geweld, sek-
suele repressie en onderdrukking; het is 
bovendien een nogal bloederige voorstel-
ling voor een procedure die plaatsvindt 
in het ziekenhuis. Maar van die praktijk 
blijkt de cabaretier niets af te weten. 
Het gesprek tussen Maassen en Bouali 
voltrekt zich volgens een herkenbaar 
stramien: Bouali en de zijnen (moslims, 
religieuzen?) overschrijden redelijke, se-
culiere normen en dienen hun gebruiken 

derhalve op te geven. 
Maar dan gebeurt er iets onverwachts: 
Bouali weigert de rol te spelen die hij 
krijgt toebedeeld. “Je lijkt wel een extre-
mist”, zegt hij tegen Maassen. De caba-
retier begrijpt er niks van: “Dat is toch 
bizar!” ‘Extremist’, dat woord hoort bij 
religieuze fanatici, het kamp van Bouali, 
niet bij Maassen.
De cabaretier gaat er niet op in, maar 
Bouali is vasthoudend: “Waarom ik jou 
extremistischer vind dan ik: ik zeg niet 
dat wat jij doet slecht is, sterker nog, 
ik sluit niet uit dat wat jij zegt klopt.” 
Bouali biedt meer ruimte voor het stand-
punt van Maassen dan de cabaretier 
ruimte geeft aan de rapper. Wie is hier 
de fanaticus? De tegenstelling ‘tolerante 
seculieren versus bekrompen religieuzen’ 
zet Bouali volledig op zijn kop. 
De rapper laat zien dat er meer rollen te 
verdelen moeten zijn dan die van secu-
liere hoeders van vrijheid en emancipatie 
aan de ene kant en religieuze fanatici met 
hun gevaarlijke rituelen en gebruiken aan 
de andere kant. Zo’n tegenstelling zet 
hele volksdelen buiten spel en maakt ons 
blind voor misstanden in ons seculiere 
denken. 
Wat heeft deze uiteenzetting nu te 
maken met de vraag naar mijn positie als 
gelovige onderzoeker? In die vraag, hoe 
mijn onderzoek wordt bepaald door mijn 
geloof, zit eenzelfde tegenstelling als die 
in 24 uur met. De tegenstelling tussen 
gelovigen en ongelovigen, tussen religi-
euzen en atheïsten, of tussen ‘christe-
lijke’ en ‘niet-christelijke’ onderzoekers. 

Uit het gesprek in 24 uur met blijkt hoe 
problematisch zo’n tweedeling is: het 
zorgt ervoor dat er maar twee rollen te 
verdelen zijn, waarvan één positief en 
één negatief geladen is.
“Je lijkt wel een extremist.” Met één zin 
zet Bouali de hele orde op zijn kop. En 
precies die rollenwisseling lees ik in de 
Bijbel vaak terug: als reuzen worden 
verslagen met een steentje, als vreemde-
lingen en vrouwen een hoofdrol krijgen 
toebedeeld of als profeten hun koningen 
vertellen wat die juist niet willen horen. 
Het omdraaien van machtsrollen zou 
je bijna Gods hoofdbezigheid kunnen 
noemen: van hoeren maakt hij helden, 

herders worden koning en zelfs God zelf 
wordt mens. De machtigen komen er in 
de Bijbel zelden goed van af.
En ja, dat dwingt kritisch te kijken 
naar de maatschappij waarvan we deel 
uitmaken: welke normen zijn we zo 
vanzelfsprekend gaan vinden dat we er 
niet meer over nadenken; wie zijn onze 

vreemdelingen; en welke vrouwen wor-
den bij ons gemarginaliseerd? 
De Bijbel brengt mij op deze vragen, 
maar agnosten, atheïsten, moslims en Jo-
den stellen die vragen evengoed. Het zou 
nogal zelfingenomen zijn het alleenrecht 
op deze thema’s op te eisen en bovendien 
nogal contraproductief. Voor we het 
weten zijn er maar twee soorten rollen te 
verdelen en raakt iedereen die daar niet 
in past buiten beeld. Dan wordt het stil 
op het toneel en eentonig. En moet Ali B 
met zijn branie en ontregelende tumult 
in de coulissen staan. 

In de huidige religiedebatten zijn nog 
maar twee posities mogelijk: die van 
de secularist en die van de gelovige

Het omdraaien 
van machtsrollen 
zou je bijna Gods 
hoofdbezigheid 
kunnen noemen
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Theo Maassen. Beeld Wikimedia
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Rollenwisseling 
Matthea Westerduin

Theo Maassen: “Zijn jouw zoontjes besneden?”

Ali B: “Jazeker.” 

Theo Maassen: “Dat meen je niet.”

Ali B: “Heerlijk.”

Theo Maassen: “Nee, dat meen je niet Ali. (…) Daar schrik 
ik echt van, wist je dat? Ik wou het niet eens vragen omdat ik 
ervan uitging dat je dat nooit zou doen.”

Ali B: “Jij gaat ervan uit dat besnijden slecht is. Is dat zo?  
Is besnijden goed of slecht?”

Theo Maassen: “Slecht. Besnijden is het verminken van 
iemand. Je zoontjes heb je verminkt. (…) Je hebt ervoor gezorgd 
dat je zoons in hun leven minder genot zullen ervaren en dat 
vind ik kwalijk.”

Ali B: “Ik ben heel erg blij met mijn besneden piemel! Ik zou er 
zo van balen als mijn piemel nu nog niet besneden zou zijn.”

Theo Maassen: “Je hebt geen idee hoe heerlijk het is om een 
voorhuid te hebben. Hoe weet jij hoe het is om een voorhuid te 
hebben?”

(…)

Ali B: “Je lijkt wel een extremist.”

Theo Maassen: “Jij gaat met messen in je kinderen snijden 
en ik ben een extremist?! Het is toch bizar dat je van mij een 
extremist maakt terwijl jij … Gebeurt het in een ziekenhuis?” 

Ali B: “Ja, het gebeurt in een ziekenhuis.”

Theo Maassen: “Gewoon een arts doet dat dan?” 

Ali B: “Ja, een Nederlandse arts.” 

Theo Maassen: “Echt waar? Ik wist dat helemaal niet.  
Hoe doen ze dat dan?”

Ali B: “Gewoon een prikje, verdoven.”

Theo Maassen: “Een prikje in je piemel?”

Ali B: “Ja. Maar waarom ik jou extremistischer vind dan ik: ik 
zeg niet dat wat jij doet slecht is. Sterker nog, ik sluit niet uit 
dat dat klopt. Maar ik geloof dat wat ik heb gedaan goed is.” Ali B. Beeld Alib.nl
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Marjolein Hartman

De dekolonisatie 
van Indonesië in 
de Nederlandse 
schoolboeken: 
een feitelijk verhaal?
Zijn de Nederlandse soldaten die in Indonesië vochten oorlogsmisdadigers of 
oorlogshelden? Met die vraag onderzocht het tv-programma 3Onderzoekt in ja-
nuari 2014 de geschiedenis van de dekolonisatie. Al snel werd in het programma 
de conclusie getrokken dat het niet slechts om een ordeherstellende interventie 
ging, maar dat daadwerkelijk sprake was van oorlog. 

Het programma liet zien dat langzaam-
aan meer aandacht ontstaat voor de 
dekolonisatie van Indonesië en de 
Nederlandse rol hierin. Die geschiedenis 
ligt inmiddels meer dan vijftig jaar achter 
ons. Er is op verschillende manieren 
omgegaan met deze geschiedenis, waarin 
twee stromingen te herkennen zijn. His-
torici als Gert Oostindië en Stef Scaglio-
la wijzen erop dat de discussie nog niet 
gevoerd is omdat weinig details bekend 
zijn, de reflectie ontbreekt en de geschie-
denis niet aanwezig is in het publieke 
domein. Ook Ad van Liempt merkte bij 
de opening van het vernieuwde Rijks-
museum kritisch op dat de dekolonisa-
tie van Indonesië in het museum niet 
voorkwam. Aan de andere kant meent 
bijvoorbeeld de veteranenbeweging dat 
de geschiedenis verwerkt is: schadever-
goedingen zijn uitgekeerd en tijdens de 
Nationale Herdenking op 4 mei worden 
de soldaten die in Indonesië zijn gevallen 
herdacht. De publieke discussie die op 
gang komt, creëert enerzijds meer erken-

ning voor de veteranen, maar spitst zich 
ook toe op de oorlogsmisdaden tijdens 
de dekolonisatie. Openheid hierover 
wordt door de veteranenbeweging, zoals 
Scagliola beschrijft, niet op prijs gesteld.   

In mijn masterscriptie heb ik onderzoek 
gedaan naar de representatie van de 
dekolonisatiegeschiedenis van Indonesië 
in de Nederlandse schoolboeken van 
1950 tot 2013. Met mijn onderzoek 
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de overeenkomst van Linggadjati tot 
stand. Over de uitleggen van dit verdrag 
rezen echter allerlei moeilijkheden, zowel 
hier te lande als in de Oost. Mede onder 
invloed van het buitenland werden in 
1949 door beide partijen te ‘s- Graven-
hage onderhandelingen gevoerd: Ronde-
Tafelconferentie, welke leidden tot 
overdracht van de soevereiniteit aan de 
vrije en zelfstandige republiek Indonesia.

Als deze tekst letterlijk gevolgd wordt, 
lijkt het alsof er geen militair optreden 

heeft plaatsgevonden in Indonesië. Het 
gebeurt vaker dat informatie weggela-
ten of niet volledig benoemd wordt. Zo 
noemt Wereld in Wording (1961) de 
militaire activiteiten helemaal niet en 
beschrijft de editie uit 1968 in een enkele 
zin dat er “politiële acties” plaatsvonden. 
Opvallend is wel dat het buitenlandse 
aandringen tot de gesprekken expliciet 
genoemd wordt. Dat suggereert dat 

Nederland vanwege de buitenlandse 
druk overging tot onderhandelingen. 
Dit element komt niet alleen in boven-
staande schoolboeken terug, maar ook in 
latere edities. 
Vanaf 1969 ontstaat in het publieke en 
academische debat aandacht voor Indo-
nesië. De discussie spitst zich toe op de 
militaire activiteiten tijdens de dekolo-
nisatie en dan met name op de vraag of 
deze excessief waren. De uitzending van 
Achter het Nieuws van 17 januari 1969 
is de start. Indiëveteraan Joop Hueting 
werd in deze uitzending geïnterviewd 
en vertelde over het geweld dat werd 
toegepast tijdens het militaire ingrijpen. 
Er volgden veel reacties waarin Hueting 
zowel geprezen als verguisd werd. De 
regering kwam daarop met een Exces-
sennota om duidelijkheid te geven over 
de militaire activiteiten en stelde dat het 
ging om excessen en niet om veelvoor-
komende militaire activiteiten. Het 
begrip ‘exces’ komt veelvuldig voor in de 
literatuur over de dekolonisatie, maar in 
de schoolboeken komt het begrip of een 
synoniem daarvan niet terug. Wel wordt 

gesproken van ‘militair ingrijpen’, maar 
hoe zwaar of hoe vaak dit voorkwam 
wordt niet genoemd. Schoolboeken ne-
men wel soms duidelijk stelling in. Vanaf 
de start van de discussie worden de mi-
litaire acties bediscussieerd, waarbij de 
vraag centraal staat of er sprake was van 
een zinloze militaire interventie. De heer-
sende mening in Nederland was dat het 
niet gaat om een zinloze interventie en 
in dat licht zou de stellingname van het 
schoolboek Levende geschiedenis (1987) 
te verklaren zijn. Dit boek neemt een 
duidelijk standpunt in: Nederland zou de 
oorlog in Indonesië hebben gewonnen als 
er geen internationale druk was geweest. 
Letterlijk zegt dit schoolboek:

Ongetwijfeld was de Republiek ten slotte 
wel verslagen, als het buitenland Neder-
land niet op de vingers had getikt. Met 
name de Amerikanen waren niet gediend 
van dit soort koloniale avonturen. Zij 
dwongen Nederland tot onderhandelin-
gen, die er uiteindelijk toe leidden dat in 
1949 de ‘Acte van soevereiniteitsover-
dracht’ werd getekend.

Met andere woorden: het ligt niet aan 
het Nederlandse leger dat de kolonie 



Afkondiging van de onafhankelijkheid 
van Indonesië. Beeld Wikimedia

Schoolboeken zijn 
dus nooit neutraal
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wil ik bijdragen aan twee discussies: de 
discussie rondom de historische canon 
en het discours rondom de dekoloni-
satiegeschiedenis van Indonesië. In de 
discussie rondom de historische canon 
wordt door critici beweerd dat deze te 
nationalistisch is en alleen focust op de 
positieve Nederlandse geschiedenis. In 
dit artikel zal ik onderzoeken of en hoe 
dit het geval is bij de Indonesische casus. 
Daarnaast ligt de focus in deze bijdrage 
op de representatie van Indonesië in 
het geschiedenisonderwijs: in hoeverre 
is de geschiedenis van het Indonesische 
dekolonisatieproces wel aanwezig in het 
Nederlandse publieke domein? Allereerst 
zal ik ingaan op de theorie achter de 
geschiedschrijving in schoolboeken en 
vervolgens focussen op de representatie 
van het Indonesische dekolonisatieproces 
in Nederlandse schoolboeken.

Nederlandse schoolboeken
Schoolboeken vormen interessant mate-
riaal om de representatie van historische 
gebeurtenissen door de tijd heen te 
vergelijken. Verschillende onderzoeken, 
zoals het proefschrift van Alexander 
Albicher over het Nederlandse geschie-
denisonderwijs1, laten zien dat onder 
invloed van de maatschappelijke en po-
litieke context en het academisch debat 
de inhoud van schoolboeken verandert. 
Ook het onderzoek van het Georg Eckert 
Institute2 richt zich op schoolboeken 
en heeft als uitgangspunt dat de inhoud 
van schoolboeken geschreven is volgens 
de heersende mening van de samenle-
ving. Naast de samenleving heeft ook de 
overheid invloed op de inhoud van de 
schoolboeken. Schoolboeken zijn dus 
nooit neutraal. 
In dit kader is ook de discussie rondom 
de historische canon te verklaren. In 
2001 werden de tien tijdvakken geïntro-
duceerd die als leidraad dienen voor het 
geschiedenisonderwijs. Om deze perio-
disering in tijdvakken te concretiseren, 
werd de historische canon ontwikkeld. 
Dit was het begin van een felle discussie 
over de rol die geschiedenisonderwijs 
vervult in het Nederlandse onderwijs. 
Voorstanders van de canon stellen dat de 
canon kan bijdragen aan een collectief 
geheugen, burgerschap en een nationale 
identiteit. Historici als Maria Grever, 
Kees Ribbens en Pim de Boer zien de 
voorgestelde canon daarentegen als een 
ongewenste historische versmalling die 
geen recht doet aan de multiculturele sa-
menleving waarin wij leven. Volgens hen 
is de betrouwbaarheid van de geschied-

beoefening in het geding als ideologisch-
politieke argumenten belangrijker 
worden dan historische argumenten. Is 
er in het geval van het dekolonisatiepro-
ces van Indonesië ook sprake van een 
versmalling of het weglaten van feiten? 

Dekolonisatie in de schoolboeken
Op 27 december 1949 ondertekende 
koningin Juliana de onafhankelijkheids-
verklaring van Indonesië en kwam er een 
einde aan de koloniale macht van Neder-
land in Indonesië. Vanaf 1951 wordt in 

de schoolboeken aandacht besteed aan 
deze geschiedenis. In het hele onderzoek 
zijn dertien schoolboeken onderzocht. 
Het eerste schoolboek verscheen voordat 
het publieke debat was gestart. Het 
schoolboek Vaderlandse geschiedenis 
(1951) behandelt de dekolonisatie dan 
ook slechts gedeeltelijk:

Na eindeloos onderhandelen van de 
Luitenant-Generaal Dr. van Mook, met 
de eerste minister der nieuw-uitgeroepen 
Republiek Sjahir kwam december 1946 
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Verenigde Naties, wordt Nederland in 
dit schoolboek zelf verantwoordelijkheid 
gesteld voor zijn daden. Deze perspec-
tiefwisselingen zijn nieuw en exempla-
risch voor de nieuwe omgang met deze 
geschiedenis. Het feit dat er nu ingegaan 
wordt op de schaduwkanten van deze 
dekolonisatie laat zien dat beweging 
ontstaat in de geschiedschrijving in de 
schoolboeken.

Conclusie
Het laatste schoolboek laat nieuwe 
informatie en een nieuw perspectief zien. 
In eerste instantie wordt de informatie 
over de onderhandelingen toegevoegd; 
later wordt melding gemaakt van militair 
ingrijpen en in het laatste schoolboek 
wordt het militair ingrijpen als “bui-
tensporig geweld” beschreven zoals dat 
plaatsvond in Rawagede. Een andere ont-
wikkeling is de rol die de internationale 
druk in het verhaal van de dekolonisatie 
innam. Volgens de eerste schoolboeken 
was het aan de internationale druk te 
wijten dat Nederland de kolonie moest 
afstaan en had Nederland hier geen 
schuld aan. Door de tijd heen verandert 
dit beeld. Uit de jongste schoolboeken 
blijkt dat Nederland ervoor koos om de 
kolonie af te staan. Ook de representatie 
van Indonesië verandert. In de eerste 

schoolboeken werd Indonesië gezien als 
de Nederlandse kolonie die zich onrecht-
matig afscheidde van Nederland. Lang-
zaamaan wordt de dekolonisatie van 
Indonesië geplaatst in de dekolonisatie-
processen die volgden op het einde van 
de Tweede Wereldoorlog. Indonesië was 
hierin niet uniek, maar volgde hetzelfde 
spoor als andere (voormalige) kolo-
nies. Een andere verandering betreft de 
terminologie. De term ‘politionele acties’ 
wordt steeds meer in twijfel getrokken. 
Dit optreden was geen interne kwestie, 
maar een strijd tussen twee nationale 
staten: Indonesië en Nederland. Deze 
wijziging in terminologie heeft grote 
gevolgen voor de manier waarop naar 
het kolonialisme gekeken wordt. 
De representatie van de dekolonisa-
tiegeschiedenis verandert door de tijd 
heen. Naarmate er meer tijd verstrijkt, 
ontstaat meer ruimte voor reflectie op de 
gebeurtenissen in de geschiedenisschool-
boeken. Hier is duidelijk een verschil 
te zien tussen de geschiedschrijving in 
het algemeen, die deze omslag al eerder 
heeft gemaakt, en de geschiedschrijving 
in schoolboeken waar deze omslag later 
en moeizamer wordt gemaakt. De vraag 
of het veranderen van deze representa-
tie past in het kader van de positieve, 
nationalistische inslag van de historische 

canon is lastiger te beantwoorden. De 
onderzochte schoolboeken laten een 
nadruk zien op de Nederlandse kant 
van het verhaal, laten informatie weg en 
geven in sommige gevallen een duidelijke 
pro-Nederlandse visie weer. Het boek 
Sprekend Verleden is hier een voorbeeld 
van. Toch komt ook in de schoolboeken 
meer ruimte voor reflectie en laat de laat-
ste editie van Geschiedeniswerkplaats 
zien dat er ruimte is ontstaan om kritisch 
te zijn op het Nederlandse optreden in 
Rawagede. Wel moet worden gezegd dat 
de periode vanaf de invoering van de 
tijdvakken in 2008 te kort is om dit te 
concluderen. De trend lijkt te zijn dat er 
meer ruimte ontstaan voor reflectie en 
kritische kanttekeningen, maar dit zal 
in de nieuw uitgegeven schoolboeken 
zichtbaar moeten worden. 

 1  Alexander Albicher, Heimwee naar het heden. 
Betrokkenheid en distantie in het Nederlandse 
geschiedenisonderwijs, 1945-1985 (Leuven 
2012).

 2  Het GEI initieert en stimuleert schoolboekon-
derzoek. Dit instituut richt zich op schoolboeken 
en conflicten, de rol van religie en diversiteit in 
schoolboeken en de sociale condities waarin 
schoolboeken geschreven worden. Het GEI 
onderzoekt de sociaal-politieke en economische 
context, maar ook welke actoren als weten-
schap, overheid en pressiegroepen invloed 
hebben op de inhoud van schoolboeken. 

Noten

In oude schoolboeken leek het of er geen militair 
optreden heeft plaatsgevonden in Indonesië. 
Zo noemt Wereld in Wording (1961) de militaire 
activiteiten helemaal niet en beschrijft de editie 
uit 1968 in een enkele zin dat er 'politiële acties' 
plaatsvonden. Beeld catawiki.nl

Geschiedeniswerkplaats (2012) besteedt als 
eerste schoolboek expliciet aandacht aan het 
geweld dat in Indonesië heeft plaatsgevonden. 
Beeld Noordhoff Uitgevers
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Indonesië is verloren gegaan. Het lijkt 
te zwaar om te zeggen dat hier sprake is 
van rechtvaardiging van de militaire  
daden, maar de visie dat de militairen 
geen blaam treft is ook hier terug te zien. 
In de publieke discussie werd soms stel-
ling ingenomen, zoals Lou de Jong deed 
in november 1987. Lou de Jong is vooral 
bekend van zijn werk Het Koninkrijk der 
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 
Dit standaardwerk over de bezettingspe-
riode verscheen tussen 1969 en 1994 en 
bevat twaalf delen waarin de bezettings-
periode uitgebreid beschreven wordt. 
In deel 12 gaat hij in op de koloniale 
relatie met Indonesië en besteedt hij 
aandacht aan de dekolonisatie. De Jong 
was kritisch over het militaire geweld 
tijdens de dekolonisatie van Indonesië en 
sprak in de concepttekst over oorlogs-
misdaden. Hoewel eerder gesproken was 
over de militaire excessen, werd dit punt 
het middelpunt van de discussie. Lou 
de Jong paste in reactie op deze discus-
sie de tweede versie van het hoofdstuk 
drastisch aan. De invalshoek van Lou 
de Jong was opvallend, maar ook de 
schoolboeken die na deze discussie 
verschijnen, kiezen andere perspectieven. 
Sporen (1993) is het eerste schoolboek 
dat de term ‘oorlog’ hanteert voor de 
militaire interventies. Historisch perspec-
tief (1991) is het enige schoolboek dat 

een gedetailleerd beeld van de militaire 
interventies, de onderhandelingen en de 
dekolonisatie geeft. In beide boeken is 
de internationale druk op de onderhan-
delingen duidelijk aanwezig. In Histo-
risch perspectief wordt verhaald van het 
“zwichten onder druk”, wat impliceert 
dat de keuze om de militaire actie te sta-

ken geen vrijwillige was. Het verlies van 
de kolonie wordt uitgelegd als een feit 
waarvan Nederland het slachtoffer was: 
“wij konden er niets aan doen”.
Het voornemen van koningin Beatrix om 
in 1995 Indonesië te bezoeken liet zien 
dat de dekolonisatiegeschiedenis nog 
steeds een gevoelig onderwerp was. In de 
keuzen die rondom het bezoek werden 
gemaakt, was te zien dat de Nederlandse 
regering rekening probeerde te houden 
met deze gevoeligheid. Zo was de konin-
gin niet aanwezig bij de viering van het 
vijftigjarig bestaan van de republiek. Het 

meevieren zou problematisch en vooral 
pijnlijk zou zijn voor de Indiëveteranen. 
Ook in de toespraken en de ceremoniële 
kranslegging werd rekening gehouden 
met de nasleep van de koloniale geschie-
denis. 
Die voorzichtige houding wordt ook 
in de schoolboeken zichtbaar. Net als 
in eerdere schoolboeken vinden ook 
deze teksten dat het niet aan Nederland 
te wijten is dat de kolonie verloren is 
gegaan. Sporen gaat hierin het verst door 
te suggereren dat Nederland het slacht-
offer was van buitenlandse mogendhe-
den. Wat betreft terminologie maken 
de schoolboeken echter andere keuzen 
dan de voorgaande schoolboeken. Het 
schoolboek MEMO (1998) maakt een 
kanttekening bij het begrip politionele 
actie: “de regering spreekt over politio-
nele acties”. 
Het gaat hierbij om de terminologie; een 
politionele actie is volgens het woorden-
boek een interne ordemaatregel. In het 
geval van Indonesië dekt deze term de 
lading niet omdat dit geen
intern conflict was, maar een gewapende 
strijd tussen twee landen. In de school-
boeken wordt de term politionele acties 
vaak gebruikt, maar in deze editie van 
MEMO wordt voor het eerst een kant-
tekening gemaakt. 
De term oorlogsmisdaden keert in 2002 
terug in de discussie. De Rotterdamse 
historica Stef Scagliola promoveert op 
de dekolonisatiegeschiedenis met haar 
proefschrift Last van de Oorlog, de In-
donesische oorlogsmisdaden en hun ver-
werking. Er waren verschillende factoren 
die een verhoogde aandacht voor dit 

thema waarschijnlijk maakten. Scaglio-
la’s boek gaf een aanzet voor een nieuwe 
discussie en in dezelfde tijd gaven de 
vernieuwingen in het geschiedenison-
derwijs – door de introductie van de tien 
tijdvakken met in de nasleep daarvan de 
historische canon – een gelegenheid de 
geschiedschrijving tegen het licht te hou-
den. Toch bleef een debat over de vraag 
of het om oorlogsmisdaden ging uit. Wel 
maken de schoolboeken een kritische op-
merking bij het begrip ‘politionele actie’: 
Geschiedeniswerkplaats beschrijft dat 
het om een militaire actie gaat die door 

de regering een politionele actie werd 
genoemd; MEMO geeft de term zonder 
verdere duiding, maar zegt expliciet dat 
het om een militaire interventie gaat. 
Een belangrijk omslagpunt in de omgang 
met de dekolonisatiegeschiedenis volgt 
in 2011. Het Haagse gerechtshof besluit 
om de Nederlandse staat aansprakelijk 
te stellen voor de dood van 431 mannen 
die op 7 december 1947 in het Javaanse 
dorp Rawagede werden doodgeschoten. 
Het hof merkt deze misdaden aan als 
oorlogsmisdaden. De toekenning van 
de schadevergoeding aan de weduwen 
van Rawagede wordt gezien als een van 
de grootste keerpunten in de omgang 
met de dekolonisatie en de militaire 
interventies tijdens deze dekolonisatie. 
Geschiedeniswerkplaats (2012) is het 
eerste schoolboek dat hierna verschijnt 
en besteedt als eerste schoolboek ook 
expliciet aandacht aan het geweld dat in 
Indonesië heeft plaatsgevonden: 

Nederlandse troepen reageerden soms 
met buitensporig geweld, zoals in het 
Javaanse dorp Rawagede. Op 9 decem-
ber 1947 vielen ze daar binnen omdat 
ze dachten dat er gewapende guerril-
lastrijders zaten. Ze vonden niets, maar 
schoten na een ondervraging toch de 
mannelijke inwoners dood.

Naast deze nieuwe informatie geeft 
Geschiedeniswerkplaats ook een 
verandering in perspectief weer. Waar 
schoolboeken eerder nadruk legden op 
de slachtofferrol van Nederland als zou 
het gehandeld hebben onder internatio-
nale druk van de Verenigde Staten en de 

DEKOLONISATIE VAN INDONESIË
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Willem III heeft nog van een Waalse 
hofprediker godsdienstonderwijs gehad 
en daarom zegt hij vaak tegen Emile 
Bourlier (foto) en zijn Waalse collegae, 
die allen in de Franse taal preken: “Je 
suis wallon.” Beeld Transparant

Zeeuwengezocht.nl:

rechtstreeks betaald aan de ambtenaar 
in hun woonplaats. Deze ambtenaren 
legden allerlei informatie vast over de hu-
welijkskandidaten. Onder meer bevat het 
informatie over de welstand van de brui-
degom en bruid, want het verschuldigde 
tarief hing daar van af. Deze bron heeft 
ook zijn beperkingen, want een deel van 
de inning werd door particuliere pachters 
gedaan. Omdat dit niet ter controle bij de 
rekenkamer ingeleverd diende te worden, 
is hier niets van bewaard gebleven. 
Een opvallende bron is de database 
met daarin alle badgasten die van 1883 
tot 1921 in Domburg verbleven. In de 

periodiek Domburgs Badnieuws, dat 
verscheen vanaf 1883, werden de namen 
opgenomen van degenen die de badplaats 
bezochten als toerist en de plaats waar ze 
verbleven. 

Voor onderzoekers naar emigratie tot 
1950 is ook veel informatie te vinden via 
Zeeuwengezocht. Tal van verschillende 
databases over emigratie vanuit verschil-
lende Zeeuwse eilanden zijn aan elkaar 
gekoppeld om een samenhangend beeld 
te geven. Een belangrijke bron zijn de 
staten van landverhuizingen die iedere 
gemeente vanaf 1847 op moest maken. 
Per vertrekkend gezinshoofd is opge-
nomen: plaats en jaar van uitschrijving, 
beroep, leeftijd, kerkelijke gezindte, met 
wie het gezinshoofd vertrok, vermoe-
delijke reden van vertrek en plaats 
van bestemming. Eigen onderzoek is 
bovendien nog aan deze informatie 
toegevoegd, bijvoorbeeld over het gebied 
West Zeeuws-Vlaanderen, de streek met 
de meeste emigranten in de negentiende 
eeuw in heel Nederland.   

Regelmatige updates en bezoek
Bijna iedere maand worden nieuwe bron-
nen toegevoegd aan Zeeuwengezocht. 
Via een blog wordt hiervan melding 
gemaakt. Door de website wordt ook 
duidelijk dat het internet het perfecte ver-
trekpunt vormt voor een onderzoek en 
dat het helpt om te weten waar je moet 
zoeken, maar dat voor daadwerkelijk 
onderzoek een bezoek aan het archief 
aan te raden is. Online bestellen van 
achterliggende informatie is mogelijk, 
maar is voor een omvangrijk onderzoek 
behoorlijk duur. 

rijke bron voor 

Erg handig is dat 
de informatie is 
ingedeeld naar 
rollen, plaatsen 
en bronnen

genealogisch onderzoek
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GESCHIEDENIS 2.0

Zoeken op achter- en voornaam is 
eenvoudig via deze site. De kunst is om 
in de veelheid van informatie het juiste 
te zoeken. Erg handig is daarom dat 
de informatie is ingedeeld naar rollen, 
plaatsen en bronnen. Bij rollen wordt on-
derscheid gemaakt tussen bekende onder-
scheiden als bruid of bruidegom, maar 
ook tussen minder voor de hand liggende 
categorieën als gedetineerde, militair, 
patiënt of toerist. Dat geeft al aan dat tal 
van verschillende bronnen zijn gedigitali-
seerd, vaak met hulp van vrijwilligers.

Sinds 1 januari 2013 is de landelijke 
website WieWasWie beschikbaar, die  
toegang biedt tot alle in Nederland 
beschikbare persoonsgegevens. Dit start-
punt voor genealogieonderzoek biedt al-
leen basale informatie. Via WieWasWie is 
het ook mogelijk om op basis van online 
beschikbare informatie een stamboom te 
bouwen en die met anderen te delen.   
Ook andere provinciale archieven bieden 
online diensten voor onderzoek naar per-

sonen. Wie Zeeuwengezocht vergelijkt 
met de personendatabase van het Gelders 
archief, ziet dat daar slechts informatie 

beschikbaar is uit klassieke bronnen als 
geboorteakten, doopinschrijvingen en 
huwelijks- en overlijdensakten en dat 
Zeeuwengezocht uit veel meer bronnen 
put. 

Variëteit aan bronnen
Wie op zoek is naar informatie over de 
financiële positie van zijn voorouders in 
de achttiende eeuw, kan zijn voordeel 
doen met het trouwgeld. Om de oorlogs-
kas te spekken, werd in 1703 door de 
Staten van Zeeland het trouwgeld inge-
voerd. Alle aanstaande echtparen waren 
verplicht dit te betalen. De heffing werd 

Geert Schipaanboord

Al een aantal jaar wordt 
gebouwd aan de data-
base Zeeuwengezocht.nl. 
Portals via internet die in-
formatie in archieven ont-
sluiten ten behoeve van 
genealogisch onderzoek 
zijn niet nieuw, maar deze 
portal van het Zeeuws 
Archief valt op vanwege 
de variëteit en de omvang 
van de aanwezige bron-
nen. Vanaf 1 januari 2014 
zijn bijna 7,4 miljoen his-
torische Zeeuwen hierin 
opgenomen. 
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In mei 1648 werd de Vrede van Münster getekend. Een beetje cynisch stellen de schrijvers: 'De militaire frontlinie tussen de 
noordelijke en zuidelijke gewesten veranderde zo in een dure grenslijn.' Beeld Rijksmuseum Amsterdam, Wikimedia
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RECENSIE DE TACHTIGJARIGE OORLOG

Bijna lukte het landvoogdes Margaretha 
van Parma de Beeldenstorm in 1566 neer 
te slaan. Na een gewonnen veldslag bij 
Oosterweel en de inname van de stad 
Valenciennes vluchtten twee belangrijke 
leiders van het verzet, Hendrik van Bre-
dero en Willem van Oranje. In de Lage 
Landen keerde de rust weer.
Die betrekkelijke rust werd hardhandig 
verstoord door de hertog van Alva, die 
in opdracht van Filips II de Nederlanden 
moest straffen. Vanuit Duitsland werd 
onder leiding van Willem van Oranje de 
tegenaanval ingezet. Met drie gelijktijdi-
ge aanvallen wilde hij de ‘ijzeren hertog’ 
en zijn leger van zo’n honderdduizend 
man verdrijven. Alva won. De briljante 
strateeg was “een meester in het uitput-

ten van zijn tegenstander”. 
De eerste jaren van de Opstand waren 
vanuit militair oogpunt dan ook een 
“fiasco”, zo stellen de schrijvers. De ope-
raties werden zonder strategie uitgevoerd 
en van samenwerking tussen de huurlin-
genlegers en de vloot van Watergeuzen 
was geen sprake. Het waren dan ook 
Spaanse troepen die keer op keer won-
nen. Het zou ruim tachtig jaar duren 
voor aan die strijd een einde kwam.

Keerpunten
In geschiedenisboekjes voor de basis-
school wordt vaak over de Tachtigjarige 
Oorlog gesproken. Wetenschappers 
hebben de laatste decennia moeite met 
die benaming en spreken liever over de 

Nederlandse Opstand.
Het is daarom opvallend dat de schrij-
vers van het eerste deel in de serie Mili-

taire Geschiedenis van Nederland kozen 
voor de titel De Tachtigjarige Oorlog. 
In het boek zelf worden beide termen 
gebruikt: de auteurs maken onderscheid 
tussen Opstand en Oorlog. Met de 

Vijfduizend kanonschoten waren niet voldoende om wallen rond 
Steenwijk te doen vallen. Toch lukte het prins Maurits de stad in 1592 
in te nemen. Zo’n overwinning was 25 jaar eerder onmogelijk geweest. 
De inname van Steenwijk is een van de gebeurtenissen die aan bod 
komt in De Tachtigjarige Oorlog. Het eerste deel in een serie over de 
militaire geschiedenis van Nederland geeft in bijna 500 pagina’s de 
strijd tussen Nederland en Spanje in woord en beeld weer.

Rebellen worden 
soldaten

Sandor van Leeuwen

N.a.v.: Petra Groen (red.), De Tachtigjarige oorlog. Van op-
stand naar geregelde oorlog, 1568-1648. Amsterdam 2013, 
Uitgeverij Boom; ISBN 978 94 6105 475 3, 496 blz., € 39,90

Het is opvallend 
dat de schrijvers 
kozen voor de titel 
De Tachtigjarige 
Oorlog
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Prins Maurits won in 1600 
de Slag bij Nieuwpoort 

maar had die liever 
vermeden om zijn kost-
bare strijdmacht niet in 

de waagschaal te stellen. 
Beeld Rijksmuseum  

Amsterdam, Wikimedia
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RECENSIE DE TACHTIGJARIGE OORLOG

Opstand wordt de periode van 1566 tot 
1588 aangeduid, terwijl Oorlog wijst op 
de jaren 1588 tot 1648. Deze jaartallen 
zijn duidelijke keerpunten in de Neder-
landse geschiedenis: de Beeldenstorm in 
1566, het besluit om zonder landsheer 
een zelfstandige Republiek te vormen in 
1588 en de vrede van Münster in 1648.
Het boek is ingedeeld in twee delen en 
telt in totaal acht hoofdstukken plus een 
slotbeschouwing. Beide delen bevat-
ten een hoofdstuk waarin de algemene 
geschiedenis van het tijdvak wordt 
besproken, gevolgd door een hoofdstuk 
over de oorlogvoering van leger en vloot 
en een hoofdstuk over de militair-orga-
nisatorische aspecten van de strijd. Deze 
heldere indeling maakt duidelijk wat de 
verschillen en overeenkomsten zijn tus-
sen de periode voor 1588 en de periode 
daarna.

Tegenaanval
De auteurs maken duidelijk waarom 
het de aanvankelijk succesvolle Spaanse 
troepen niet lukte om de Opstand in 
Holland neer te slaan. Niet alleen kampte 
Spanje met financiële problemen, ook 
wist het koninklijke leger zich niet 
te handhaven in het verstedelijkte en 
waterrijke Zeeland en Holland. In 1572 

behaalden de Opstandelingen een eerste 
succes toen de Watergeuzen op 1 april 
het stadje Den Briel innamen.
In de jaren daarna ontstond een strategie 
die gericht was op de controle van de 
zee. Het geld dat in de strijd ter zee werd 
verdiend, diende voor het bekostigen 
van de oorlog te land. Na de inname 
van Breda in 1590 keerde het tij en ging 
de Republiek der Nederlanden in de 
tegenaanval. En met succes: in zeven jaar 
tijd werden vijftien plaatsen ingenomen, 
na een belegering die in het geval van 
Ootmarsum twee dagen duurde tot bijna 
drie maanden bij Geertruidenberg.
Dat het Staatse leger uiteindelijk in staat 
was met succes tegen de Spaanse troepen 
te vechten, is voor een deel te verklaren 
door het feit dat Spanje ingreep in de 
Franse burgeroorlog. Maar niet min-

De Tachtigjarige 
oorlog is méér 
dan een militair 
geschiedenis-
boek
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der belangrijk voor het verloop van de 
strijd waren militaire verbeteringen die 
met name Maurits en Willem Lodewijk 
doorvoerden.
Uitvoerig staan de schrijvers stil bij deze 
innovaties. De twee legeraanvoerders 
lieten zich daarbij inspireren door de 
Griekse en Romeinse oorlogvoering. 
De manier waarop musketschutters van 
plaats verwisselden was bijvoorbeeld 
gebaseerd op de ‘chorische’ reidans van 
Griekse toneelspelers. Dat deze vernieu-
wingen effect hadden, bleek bijvoorbeeld 
in 1600 tijdens de Slag bij Nieuwpoort.

Patstelling
Het waren echter tegelijkertijd die kost-
bare verbeteringen die de legeraanvoer-
ders deed aarzelen om slag te leveren. 
Maurits had de Slag bij Nieuwpoort bij-
voorbeeld liever vermeden om zijn kost-
bare strijdmacht niet in de waagschaal te 
stellen. Tegelijk hadden de successen tot 
gevolg dat de grenslijn van de Republiek 
langer werd en meer garnizoenen moes-
ten worden gefinancierd. Het waren dan 
ook met name financiële moeilijkheden 
die ervoor zorgden dat het leger niet in 
staat was de Zuidelijke Nederlanden te 
veroveren.
Uiteindelijk ontstond een patstelling, 
waarin het Twaalfjarig Bestand (1609-

1621) voor rust zorgde. Na het bestand 
bleek de Republiek niet meer bij machte 
het initiatief naar zich toe te trekken: 
stadhouder Frederik Hendrik behaalde 
weliswaar enkele successen, zoals de 
inname van ’s-Hertogenbosch in 1629, 
maar dat was niet voldoende. De belege-
ring van Venlo door de ‘Stedendwinger’ 
mislukte in oktober 1646; anderhalf jaar 
later werd in mei 1648 de Vrede van 
Münster getekend. Een beetje cynisch 
stellen de schrijvers: “De militaire front-
linie tussen de noordelijke en zuidelijke 
gewesten veranderde zo in een dure 
grenslijn.”

Wreedheden
De Tachtigjarige oorlog is méér dan een 
militair geschiedenisboek. Het is een 
gedegen boekwerk dat het ontstaan van 
de Republiek der Nederlanden vanuit mi-
litaire en politieke invalshoek beschrijft. 
Niet alleen de grote lijnen worden 
beschreven, maar ook de specifieke ont-
wikkelingen wat betreft de oorlogvoering 
en organisatie van leger en vloot krijgen 
aandacht. Interessant is de aandacht die 
de auteurs hebben voor de praktijk van 
de oorlogvoering. Een licht kanon of een 
‘half kartouw’ moest bijvoorbeeld door 
23 trekpaarden worden getrokken. Een 
snelle opmars was daardoor onmogelijk.
In enkele kaders zijn korte biografieën 
gegeven van bijvoorbeeld Willem Lode-
wijk van Nassau en Justus Lipsius. Ook 
toelichtingen bij onder meer het gebruik 
van galeien bij een zeeslag en een rechts-
zaak tegen een groep ‘schijnsoldaten’ 
worden zo zijdelings besproken.
Meer dan boeiend is het hoofdstuk over 
de aard van de strijd. Alle lagere-school-

sprookjes ten spijt waren het niet alleen 
de Spaanse troepen die uitblonken in 
wreedheden. De Staten-Generaal gaven 
in 1587 opdracht alle personen uit een 
deel van Noord-Brabant te verjagen, hen 
te beroven van “peerden, beesten ende 
andere have, afbrandige ende vernielinge 
van de huyseren ende sterckten”. Het 
resultaat van deze verschroeide-aarde-
campagne was dat zo’n dertig tot veertig 
dorpen werden verwoest.
De schrijvers van het boek stellen dat de 
combinatie van “rebellie en religieuze 
haat” leidde tot een nietsontziende ter-
reur van beide partijen, waarbij vooral 
plattelandsbewoners het slachtoffer 
waren. Wie dat leest, fronst op z’n minst 
even zijn wenkbrauwen als hij leest dat 
De Tachtigjarige Oorlog wordt gebruikt 
om “de genade, trouw en weldadigheid 
des Heeren aan onze vaderen, en in hen 
aan ons bewezen” te onderzoeken, zoals 
onlangs gebeurde in een recensie van dit 
boek in het Reformatorisch Dagblad.

Prachtig
De Tachtigjarige oorlog is een indruk-
wekkend boek, dat niet alleen goed 
is geschreven. Het boek is prachtig 
uitgevoerd. Tientallen kleurenillustraties 
brengen de woorden tot leven. Schilde-
rijen, etsen, archiefstukken, landkaarten 
en foto’s laten verschillende kanten 
van de strijd zien, inclusief het wrede, 
militaire handwerk na afloop van een 
veldslag, waarbij overlevenden gedood 
en de doden beroofd werden.
Van groter waarde zijn de tabellen en 
grafieken. Een goed voorbeeld daarvan 
is het overzicht van de landgangen van 
de watergeuzen. In één tabel wordt 
duidelijk gemaakt in welk jaar de geuzen 
hoeveel keer waar landden. Zo kwamen 
zij in 1569 12 keer aan land, in 1570 
slechts 9 keer en in 1571 niet minder 
dan 35 keer. In diezelfde tabel staan de 
10 zeeslagen op een rijtje. De gedetail-
leerde landkaart naast de tabel laat in 
kleur zien waar de geuzen landden en de 
zeeslagen plaats hadden. Op die manier 
wordt zichtbaar dat de geuzen zich lang-
zaam naar het zuiden verplaatsten: van 
het noordelijke Rottum naar het meer 
zuidelijke Den Briel.
Ook de vormgeving van de tekst is goed. 
Ook al is het lettertype iets aan de kleine 
kant, de bladspiegel is overzichtelijk, de 
koppen en bijschriften zijn duidelijk. De 
tientallen noten zijn in een lichtgrijze 
tint in de tekst opgenomen, waardoor de 
lezer niet te veel wordt afgeleid – zonder 
dat de bron ontoegankelijk wordt.
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is docent Nederlands 
bij Wartburg College te 
Rotterdam/Dordrecht 
en medewerker van het 
Reformatorisch Dagblad

RECENSIE DE TACHTIGJARIGE OORLOG

De Tachtigjarige oorlog is het eerste 
deel in een serie van zes boeken, 
die de militaire geschiedenis van 
Nederland beschrijft. De serie moet 
een overzichtswerk vormen vanaf de 
Opstand tegen Spanje tot en met de 
huidige vredesmissies die Nederland 
wereldwijd uitvoert.
Deel 2 beschrijft de geschiedenis ná 
de Vrede van Münster in 1648 tot 
aan het ontstaan van het Koninkrijk 
der Nederlanden in 1813. In deel 3 
wordt de periode van 1814 tot het 
einde in 1949 van de politionele 
acties in Nederlands-Indië te boek 
gesteld. De periode daarna volgt in 
deel 4. In twee afzonderlijke delen 

worden de oorlogen buiten het Ne-
derlandse grondgebied beschreven: 
in deel 5 de oorlogen van 1595 tot 
en met 1814 en in deel 6 de opkomst 
en ondergang van een koloniale 
mogendheid.
De serie is een langdurig project 
van het Nederlands Instituut voor 
Militaire Historie (NIMH). Bijna tien 
jaar werd gewerkt aan een ‘plan de 
campagne’ en het schrijven van het 
eerste deel. In de komende jaren zul-
len de volgende vijf delen verschij-
nen. Aan ieder deel hebben meerdere 
auteurs – experts op verschillende 
terreinen van de krijgsgeschiedenis – 
meegeschreven. 
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Gerard Raven

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

6 juni-13 oktober
De eerste predikante. Anne Zernike 
(1887-1972) was de eerste vrouwelijke 
predikant van Nederland. Zij was lid van 
de Vrije Gemeente in Amsterdam (nu 
poptempel Paradiso). Haar man was de 
schilder Jan Mankes, die haar verschil-
lende malen portretteerde. Met evene-
menten. 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 9 juni
Vier het voorjaar! Waarom hebben we 
dan al die vrije dagen? Wat vieren we 
met Hemelvaart en Pinksteren? Waar 
komen deze feesten vandaan en wat is 
hun betekenis? Een echte gezinstentoon-
stelling, met rondleidingen in de week-
ends en de schoolvakanties. Reserveer 
wel. Museum Catha)rijneconvent, Lange 
Nieuwstraat 38, Utrecht, (030) 231 72 96, 
www.catharijneconvent.nl, di-vr 10-17, 
za-zo-feestd 11-17, MK.

t/m 8 juni
Jas aan! Mantels en jassen 1630-1940. 
Vroeger had iedere modieuze man en 
vrouw aparte mantels voor de zomer, de 
regen, het uitgaan, het wandelen, op 
visite gaan, of juist voor in huis. Rijksmu-
seum, Museumstraat 1, Amsterdam, www.
rijksmuseum.nl, dagelijks 9-17, MK.

t/m 10 augustus
Thuis in de Bijbel. Oude meesters, grote 
verhalen. Tentoonstelling naar aanlei-

ding van het tweede eeuwfeest Neder-
lands Bijbelgenootschap. De Bijbelse 
verhalen hebben de kunst en cultuur 
diep doordrongen. De Nederlandse en 
Vlaamse kunstenaars van de zestiende 
en zeventiende eeuw gebruikten hun 
eigen herkenbare omgeving. Maar ook 
vinden we ze op gebruiksvoorwerpen 
en zelfs in portretten. Museum Catha-
rijneconvent, als boven.

t/m 26 oktober
Museumpark Orientalis, Heilig-Landstich-
ting bij Nijmegen, (024) 382 31 10, www.
museumparkorientalis.nl, di-za 10-17, zo 
11-17, MK.

t/m 30 november
De Stroom. Vluchten voor de oorlog, 
1914-1918. Na de Duitse inval in België 
werd Nederland overstroomd door Bel-
gische vluchtelingen, zowel soldaten als 
burgers. Markiezenhof, Steenbergsestraat 
8, Bergen op Zoom, (0164) 27 70 77, 
www.markiezenhof.nl, di-zo 11-17, MK.

In het volgende nummer meer 
tentoonstellingen over de Eerste 
Wereldoorlog en over de Belgische 
vluch-telingen. Hierover verschenen  
al verschillende boeken en het eerste 
van de twee Thematijdschriften: 
www.thematijdschriften.nl. 

Aangelicht
Het Bijbels Museum laat 
de Bijbelzaal verhuizen 
van de kelder naar 
een bovenverdieping 
en opent deze begin 
juli, maar de inrichting 
verloopt geleidelijk. Hier 
wordt het verhaal ver-
teld over de oorsprong, 
invloed en inhoud van 
de Bijbel. Uiteindelijk 
komen er zeventig 
thema’s,  elk geïllus-
treerd met een of enkele 
voorwerpen, zoals Sa-
lomé en het hoofd van 
Johannes de Doper. Het 
museum is benieuwd 
naar uw wensen: welk 
verhaal of voorwerp 
mag niet ontbreken?
www.bijbelsmuseum.nl.

Gewatteerde mantel, Madame Drugeon, 
ca. 1882.
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Op het verkeerde 
spoor?

Enne Koops

Het is 2011. Nog maar kort ben ik aan de slag als docent 
geschiedenis in het speciaal onderwijs.  Vandaag staat het 
thema Holocaust op de agenda. Er zitten ongeveer tien 
leerlingen uit havo 3 voor me. Het zijn kinderen met autisme, 
psychiatrische beperkingen  of gedragsproblemen. Havo 3 
is een groep die graag en veel discussieert, niet alleen over 
schoolregels maar ook over historische onderwerpen. Er zit 
ook een aantal wat stillere leerlingen tussen.
Ik probeer origineel te zijn. Op een A4’tje heb ik vijftien argu-
menten van Holocaustontkenners gezet. De nazi’s beschik-
ten niet over de grote hoeveelheid brandstof die nodig was 
om de Joden te verbranden, Zyklon B werd alleen gebruikt 
om kleding te ontluizen en het filmmateriaal van diverse 
kampen was zuivere Russische propaganda. Onder aan 
deze argumenten heb ik een krantenartikel afgedrukt over 
de Britse historicus David Irving, die in 2006 drie jaar in de 
gevangenis belandde vanwege Holocaustontkenning. De 
opdracht is: Lees de argumenten goed door, evenals het 
stukje over Irving. Vind je deze argumenten overtuigend? 
Waarom wel of niet?
Vervolgens laat ik de opdracht even rusten. In de dagen 
die volgen valt het me op dat een van de leerlingen er 
steeds slechter begint uit te zien: groeiende wallen en een 
sombere blik. Vermoedelijk, zo redeneer ik, heeft hij een 
wiskundetoets verknald. Na een week kom ik terug op 
de opdracht door een documentaire over Auschwitz te 
laten zien die het ultieme bewijs van de Holocaust levert: 
alleszeggend fotomateriaal én gefilmde bekentenissen 
van diverse nazi’s. Het is muisstil. Na de documentaire gaat 
er een vinger omhoog. “Zeg het maar, Davy.” De jongen, 
die me aankijkt met disproportioneel grote wallen, stottert: 
“Meneer, ik b-b-ben zó blij dat u déze d-d-documentaire 
laat zien...” “Hoezo Davy?” “Nou, ik heb d-d-de hele week 
n-n-niet kunnen slapen. Toen ik de argumenten tégen de 
Holocaust las, vond ik ze zo overtuigend dat ik zeker wist 
dat d-d-de Holocaust niet echt gebeurd is. Ik durfde er met 
niemand over te praten. Want in het artikeltje over Irving las 
ik dat je als je niet in de Holocaust gelooft, je d-d-dríé jaar 
de gevangenis in moet.”
Achteraf heb ik behoorlijk moeten lachen om deze ge-
dachtekronkel. Ik heb er ook wat van opgestoken. Dat ik als 
docent de Holocaust met voorzichtigheid moet behande-
len. En dat Holocaustontkenners gevaarlijk zijn: ze zetten 
medemensen die een handleiding hebben op een ver-
keerd spoor. Eigenlijk doen Holocaustontkenners daarmee 
precies hetzelfde als de nazi’s letterlijk deden.
Davy zie ik nog regelmatig in de bovenbouw. Zijn wallen zijn 
verdwenen, hij glimlacht vaak en heeft geschiedenis laten 
vallen. Volgens Davy’s mentor en mijn collega wiskunde zit 
hij op het goede spoor richting het havodiploma.

Enne Koops is docent geschiedenis en maatschappijleer 
aan het Rietschans College, een VSO-school in Ermelo.

onderwijs

VITRINE

David Irving Beeld Wikimedia

Gaskamer in Auschwitz Beeld Wikimedia 
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