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De historische Jezus heeft nooit bestaan, zo meent de Nijkerkse predikant 
Edward van der Kaaij. Hij schreef er een boekje over, De ongemakkelijke 
waarheid van het Christendom - De echte Jezus onthuld. De opvattingen 
van Van der Kaaij leidden tot grote ophef. Het is niet helemaal duidelijk 
waarom, want ze zijn erg traditioneel. Ze gaan terug op het werk van de 
Duitse theoloog Rudolf Bultmann die in 1941 een boek schreef over Nieu-
we Testament en mythologie. Trouw en De Volkskrant zagen niettemin de 
nieuwswaarde van een dominee die niet gelooft. Maar eigenlijk waren we 
daar ook al aan gewend na de ophef over ‘atheïstische dominee’ Klaas 
Hendrikse in 2007. Al sinds Harry Kuitert buitelen dominees over elkaar om 
moeilijke woorden te vinden voor hun ongeloof. De Bijbel is wel waar, maar 
niet echt gebeurd. God bestaat niet, maar ik geloof wel in hem. Opmer-
kelijk ja, inspirerend nee. Persoonlijk vind ik het geloof van Van der Kaaij 
vooral futloos.

Want een geloof is het. Wie de uitlatingen van Van der Kaaij goed leest 
ziet dat zijn taalgebruik door en door religieus is. Streng legt hij ons uit hoe 
naïef het is om in een mythe te geloven. Wetenschappelijk onverantwoord. 
De historische Jezus heeft niet bestaan. Maar dan komt het: Van der Kaaij 
gaat nu voor ons de ‘echte Jezus’ onthullen. Mijn nekharen gaan overeind 
staan bij deze term. En terecht. De ‘echte Jezus’ van Van der Kaaij is name-
lijk een amalgaam van vage New-Age-achtige kwaliteiten. Licht. Bron van 
leven. Levende in ons bestaan. Zo blijkt de ‘echte Jezus’ van Van der Kaaij 
een mythe te zijn. Van der Kaaijs mythe. Daar is niets wetenschappelijks 
aan.

Er lijkt dus een belangrijke taak weggelegd voor christen-historici om deze 
mythologie te ontmaskeren. Dat is ook waar Paul Abspoel toe oproept: la-
ten we ons mengen in het publieke debat. In een mooi interview geeft de 
redacteur van Ark Media zijn visie op geschiedenis en de rol van historici. 
Daarnaast vindt u in dit nummer een verscheidenheid aan onderwerpen. 
Gertram Schaeffer doet onderzoek naar het graf van de vader van Europa, 
Karel de Grote, die (bijna) precies 1200 jaar geleden overleed. De redactie 
heeft de bekende historicus Luc Panhuysen gevraagd om naar aanlei-
ding van de herdenking van het overlijden van Lodewijk XIV precies drie-
honderd jaar geleden het turbulente geloofsleven van de Zonnekoning te 
bespreken. En Diederik Smit analyseert de rol van Groen van Prinsterer in 
de architectonische inrichting van Het Binnenhof.
Abspoel roept in zijn interview op tot historici die geloof en geschiedenis 
willen verbinden. Daarvoor bent u bij ons dus aan het juiste adres.
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Capsule met artefacten 18e 
eeuw geopend

Utrechts Psalter op nominatielijst 
werelderfgoed

Archief Protestantse Kerk  
beschikbaar in Utrecht

Belangrijke herdenkingen in 
2015

Geheimhoudingsplicht  
overheidsarchieven vervalt

Benoemingen

In de Amerikaanse stad Boston is begin januari een 
koperen capsule met artefacten uit de achttiende 
eeuw geopend. De capsule werd in 1795 gesloten. 
Vorig jaar werd het kistje ontdekt tijdens een renovatie 
van een overheidsgebouw in Massachusetts. Het 
was gehuld in koeienhuid en ingemetseld in een 
leeuwenstandbeeld in het Statehouse van de stad. 
Door röntgenstraling was al bekend wat erin zou zitten. 
Toen onderzoekers in het Boston Museum of Fine Arts 
de capsule openden - dat kostte vier uur - kwamen 
er kranten, kaarten, munten, een zilveren plaat, een 
medaille en nog enkele documenten tevoorschijn. 
De stukken bleken in uitzonderlijke goede staat te 
verkeren.

Het Utrechts Psalter, momenteel in bezit van de 
Universiteitsbibliotheek Utrecht, is genomineerd voor 
het Memory of the World Register van UNESCO. Medio 
2015 beslist de organisatie of het middeleeuwse 
handschrift een plaats krijgt op dit register voor 
documentair erfgoed. Het Utrechts Psalter, gemaakt 
in de negende eeuw, is een van de meest kostbare 
handschriften dat zich in een Nederlandse 
collectie bevindt. Het boek bevat 150 psalmen en 
16 liederen en gebeden en is digitaal in te zien via 
utrechtspsalter.nl. Bekende stukken in het UNESCO-
register zijn de Gutenberg Bijbel, de dagboeken van 
Anne Frank en de archieven van de Nederlandse 
handelsorganisatie VOC. 

In Het Utrechts Archief is sinds december 5 kilometer archief 
toegankelijk gemaakt van het protestants-kerkelijke verleden 
van Nederland. Het archief beslaat de periode 1566-2004 
en bevat stukken van de Protestantse Kerk in Nederland en 
de voorlopers daarvan, de Nederduitse Gereformeerde Kerk 
(1566-1816), de Nederlandse Hervormde Kerk (1816-2004) 
en de Gereformeerde Kerken in Nederland (1836-2004). 
Het archief is met behulp van professionals en tientallen 
vrijwilligers geschoond en geordend. In het afgelopen 
najaar zijn de laatste stukken ontvangen.   
Een overzicht van de 140 archieftoegangen is te vinden op 
www.hetutrechtsarchief.nl/files/PKN%20toegangen.pdf. Acta 
van de synodes van de kerk zijn te vinden op http://pkn-
acta.digibron.nl/. 

Het afgelopen jaar stond in het teken van de Eerste 
Wereldoorlog, die honderd jaar geleden losbarstte. Ook 
werd tweehonderd jaar Koninkrijk der Nederlanden 
uitbundig gevierd. Dat gaat ook dit jaar nog door. 
Tweehonderd jaar geleden werden België en Nederland 
namelijk samengevoegd. In 2015 wordt ook de slag bij 
Waterloo van 1815 herdacht. Toen ging keizer Napoleon 
definitief ten onder. Duitsland staat in de schijnwerpers, 
omdat het land 75 jaar geleden Nederland binnenviel. 
Russen en geallieerden verdeelden het Duitse 
grondgebied na de Tweede Wereldoorlog. In 1990, 25 
jaar geleden, werd Duitsland weer één. Ten slotte is het 
honderd jaar geleden dat de Armeense genocide 
plaatsvond.  

Historici, onderzoekers en geschiedenisliefhebbers kunnen 
vanaf januari overheidsarchieven van 1939, 1964 en 1989 
raadplegen. Deze archieven, opgeslagen in het Nationaal 
Archief in Den Haag, zijn openbaar gemaakt omdat de 
geheimhoudingsplicht is vervallen. Het Nationaal Archief 
maakt altijd op de eerste dinsdag van het jaar nieuwe 
stukken openbaar. De belangstelling hiervoor is groot, omdat 
in 1939 de Tweede Wereldoorlog begon en in 1989 de Koude 
Oorlog eindigde met de Val van de Muur in Berlijn. De meeste 
stukken uit deze jaren waren al beschikbaar, maar nu komen 
daarbij stukken uit de ministeries en de ministerraad. De lijst 
met publiek gemaakte stukken is te vinden op  
www.gahetna.nl/sites/default/files/afbeeldingen/
toegangen/NL-HaNA_0.00.000_per_2015_ead.pdf.  

Historicus prof. James Kennedy vertrekt per 1 oktober 
2015 naar de Universiteit van Utrecht. Hij is daar 
benoemd als dean van het University College 
Utrecht. Kennedy werkt momenteel aan de Universiteit 
van Amsterdam als hoogleraar Nederlandse 
Geschiedenis sinds de Middeleeuwen. Per 1 mei 
zwaait hij daar af. Na een verlofperiode gaat hij 
in oktober in Utrecht aan de slag. De Universiteit 
Leiden heeft Henk Schulte Nordholt benoemd tot 
bijzonder hoogleraar Indonesische geschiedenis 
voor een periode van vijf jaar. Dolly Verhoeven is 
per 1 november 2014 benoemd tot hoogleraar 
Gelderse geschiedenis aan de Radboud Universiteit. 
De leeropdracht wordt gefinancierd door de 
provincie Gelderland. Het is voor het eerst dat er een 
hoogleraar Gelderse geschiedenis benoemd is. 

NIEUWS

Boston tijdcapsule Beeld Kayana Szymczak, Getty Images

Hervormde Kerk Aalburg, 1947 Beeld Geheugen van Nederland

Affiche Jonge Socialisten, 1982-1986 Beeld Geheugen van Nederland

Fragment Utrecht Psalter Beeld Universiteit Utrecht

Gelderse dracht (Veessen 1945) Beeld Geheugen van Nederland

Slag bij Waterloo Beeld Wikipedia
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INTERVIEW ABSPOEL



We treffen Paul Abspoel op een donkere decemberavond in het kantoor van 
Ark Media. Dat hij weleens ´s avonds doorwerkt, wekt geen verbazing als we 
kijken naar de vele terreinen waarop hij actief is. Hij geeft niet alleen leiding 
aan een uitgeverij, maar laat ook van zich horen op sociale media, als schrijver 
en fotograaf.  En als historicus. Zijn hart gaat sneller kloppen als in zijn werk de 
historische werkelijkheid het geloof raakt. Als duizendpoot maakt Abspoel in zijn 
casual trui met capuchon een ontspannen indruk. “Als je elke week een stukje 
schrijft, heb je na een jaar ook een boek. Ik zit ook veel op sociale media, maar 
ja, ik kijk niet veel tv.” 

Uitgever Abspoel:  
ik zoek historici die  
geloof en geschiedenis 
willen verbinden

Liesbeth van Huit en Ardjan Logmans 

We spreken Abspoel over de christelijke 
uitgeverij waar hij als uitgever leiding 
geeft, zijn loopbaan, goed schrijverschap 
en zijn visie op de vragen die christelijke 
historici bezighouden. Voor ons op tafel 
ligt het recent verschenen boek van 
Katinka Fikse-Omon, Papieren evange-
listen. Het gaat terug naar de bron van 
stichting Ark Mission en uitgeverij Ark 
Media: de oprichting van de Vereeni-
ging tot Verspreiding der Heilige Schrift 
(VVHS) in 1913 en de Bijbel Kiosk 
Vereniging (BKV) die in 1933 werd 
opgericht, later samengegaan in één 
organisatie. 

Waarom in 1913? Waar reageerde 

de vereniging destijds op?
“De oprichting van de oude Vereeniging 
tot Verspreiding der Heilige Schrift past 
in de context van de opkomende verzui-
ling. Het was in zekere zin ook een reac-
tie op het socialisme. De stichting wilde 
andere waarden dan de rode overbren-
gen. Een vrij burgerlijke groep welge-
stelde mensen vormde de kern ervan. De 
VVHS gaf dagboeken en kinderbijbels 
uit. ‘Verboden te verkopen’, stond overal 
op; heel kenmerkend, de uitgaven waren 
echt bedoeld om gratis verspreid te wor-
den. Het andere deel van de oude vereni-
ging (Bijbel Kiosk Vereniging) begon in 
1933 als evangelisatiepost op het strand, 
die aan echte old school-evangelisatie 

deed. Die evangelisatie zien we in mo-
derne vorm nu nog terug in Ark Mission, 
de uitgeverij in Ark Media. Achttien jaar 
geleden, toen ik begon, hanteerde de 
uitgeverij nog steeds zo laag mogelijke 
prijzen. De prijzen zijn nu marktconform 
geworden. Goedkope producten kunnen 
de indruk wekken weinig waard te zijn. 
Bovendien vinden we het niet nodig om 
de christelijke markt te sponsoren met 
geld van donateurs. Het echte proclame-
ren, de zeepkistevangelisatie, is ook niet 
meer zo van deze tijd. Onze doelstelling 
is nu om boeken voor christenen te ma-
ken die je zonder kromme tenen ook aan 
niet-christenen kunt geven. We vinden 
de dialoog belangrijk.” Het onze Vader (ca. 1920). Vereniging tot verspreiding van de Heilige Schrift, Amsterdam Beeld Geheugen van Nederland
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U bent opgeleid als docent ge-
schiedenis. Is er een verband met 
uw werk nu?
“Inderdaad, in de jaren tachtig heb ik de 
lerarenopleiding geschiedenis gedaan. 
Daarna ben ik promotie- en marketing-
werk gaan doen, totdat ik werd gevraagd 
om hier te gaan werken. Toen ik aan de 
lerarenopleiding begon, had ik al het 
verlangen om de journalistiek in te gaan. 
Schrijven  was mijn eerste liefde. Een 
opstel schrijven op de lagere school vond 
ik leuk, terwijl iedereen erom zuchtte. 
Ik vond het ook belangrijk om naar een 
seculiere opleiding te gaan als voorbe-
reiding op het werk in de maatschappij. 

Op de Evangelische Hogeschool, waar 
ik een jaar gezeten heb, vond ik het als 
evangelisch christen tussen veel mensen 
met een reformatorische achtergrond 
een beetje benauwd, al is dat wel een 
nuttig jaar voor me geweest. Daarna 
ben ik aan de VL/VU (later Hogeschool 
Holland) geschiedenis en Nederlands 
gaan studeren. Uiteindelijk heb ik een 
paar maanden voor de klas gestaan. Ik 
gaf geschiedenis, godsdienst en Neder-
lands op een internaat. Ik heb dus weinig 
met mijn lerarenopleiding gedaan, maar 
geschiedenis en Nederlands zijn wel boe-
kenvakken, en christenen zijn mensen 
van het boek. In mijn werk nu ben ik net 
als voor de klas bezig met communicatie. 
Ik vertel een verhaal.” 

Is geschiedenis ook een verhaal?
“Om het belang van het vak geschiedenis 
te benadrukken, moet je iets laten zien 
van het belang van de collectiviteit van 
ons verleden. De context is belangrijk 
en dat helpt ons om te relativeren. Ik zie 
de geschiedenis als een verhaal. Ik plaats 
het bij de letteren, bij de kunsten. Zo 
zie ik dat met geloof ook: het is abso-
luut geen onzin, maar het is ook geen 
harde wetenschap. Dat wil overigens 

niet zeggen dat je met de geschiedenis 
niets kunt. Tijdens de opleiding was de 
geloofsbelijdenis: er zijn geen feiten, 
alleen interpretaties. Plus: je kunt van 
de geschiedenis niks leren. Ik denk niet 
dat de geschiedenis zich steeds herhaalt 
maar wel dat je er telkens lessen uit kunt 
trekken. Je kunt patronen zien. Als je 
bijvoorbeeld iemand veel invloed geeft, 
loop je het risico op machtsmisbruik en 
uiteindelijk zelfs dictatuur. Geschiedenis 
helpt om je eigen tijd te relativeren en 
begrijpen.”

Van welke lectuur houdt u zelf het 
meest?
Het boek Impact komt op tafel, van 
John Ortberg. “Deze Amerikaanse 
voorganger beschrijft  aan de hand van 
de prekenserie van Jezus Zijn invloed op 
de geschiedenis. De jaartelling is gereset 
bij Zijn geboorte. Terwijl Jezus maar 33 
jaar geleefd heeft. De vraag is: kun je 
je onderwijs, wetenschap, gezondheids-
zorg voorstellen zonder de invloed van 
Jezus? En wat is de rol van de kerk in 
de geschiedenis? De oudheidkundige 
geschiedenis is bewaard in kloosters. 
We kunnen kritische noten plaatsen bij 
de fouten die de kerk gemaakt heeft, 
maar het christendom heeft wel een heel 
positieve invloed gehad op de bescha-
ving. Dat zijn dingen die me raken. Net 
als onlangs een door Beatrice de Graaf 
gehouden lezing over de dreiging van 
IS, die ik hoorde in de Jacobikerk in 
Utrecht. Ze sprak over de radicale bood-
schap die aantrekkingskracht heeft op 
jongeren. Ze zei in een bijzin: er moet 
een tegenverhaal worden verteld. Het 
christelijk geloof heeft een ander verhaal 
te vertellen, een tegenverhaal. Genade 
en vergeving, dat is het verhaal van de 
waarden en normen van het christen-
dom.” 

De positieve invloed van het chris-
tendom op de geschiedenis wordt 
vaak onderstreept door predi-
kanten en theologen. Historici zijn 
daar huiverig voor.
“Dat komt denk ik door de professio-
nele opvatting van het vak. Maar als je 
geschiedenis meer als een verhaal ziet, 
als een kunstvorm, kun je deze bood-
schap makkelijker brengen. Maar ook 
vanuit de professie bezien: als je érgens 
kunt aanwijzen dat God in de geschie-
denis heeft ingegrepen, dan moet je als 
christen en historicus denk ik zeggen dat 
dit in Christus het geval is. Hij heeft ook 
voorzeggingen gedaan die zijn uitgeko-

men, zoals over de verwoesting van de 
tempel. En Lukas in Handelingen vormt 
een bron die historici kunnen gebruiken.
De Bijbel moet kritisch onderzoek wel 
aankunnen, net als de klassieke oudheid. 
Het brongebruik moet wel in orde zijn. 
Voor de Bijbel zijn heel goede historische 
bronnen te vinden, ook van tegenstan-
ders van het christelijk geloof. Natuurlijk 
is de invloed van het christendom voor 
een groot deel te danken aan Paulus. 
Maar ook als het om deze historische 
figuur gaat zijn er interessante vragen te 
stellen: hoe kan het dat de hellenistisch 
beïnvloede Romeinse staatsburger, die 
aan de voeten van Gamaliël als farizeeër 

was opgeleid, bekeerd werd? Wat had 
hij te winnen bij zijn bekering? Met 
deze vraag moeten historici iets. En ook 
met de vraag: als het verhaal van Jezus 
niet op waarheid gebaseerd is, hoe kan 
het dat zijn volgelingen de hele wereld 
wilden veranderen terwijl ze zelf zware 
vervolging verdroegen? En hoe kan het 
dat het christendom te midden van de 
Romeinse vervolging zo tegen de ver-
drukking in gegroeid is?”

Kunt u als historicus het antwoord 
geven: dat komt door de persoon-
lijke ervaring van God in mensen-
levens?
“Ik denk dat je dat kunt doen, als je het 
onderscheid maakt tussen je spreken als 
historicus en je spreken als gelovige. Het 
persoonlijke verhaal van Jezus’ beteke-
nis voor ons is geen exacte wetenschap, 
maar wel het krachtigste verhaal. Uit 
die overtuiging komt de capitulatie aan 
Christus voort.”

Vindt u de stichting van de staat 
Israël ook een punt waarop God 
ingrijpt?
“Het is wel heel opmerkelijk dat Joden 
uit de hele wereld toen samenkwamen. 
De sympathie van velen in de wereld, 
vanuit de gedachte dat de Joden na de 
verschrikkingen van de Holocaust ook 
een veilig thuisland verdienen, is begrij-



INTERVIEW ABSPOEL

Als je kunt aan-
wijzen dat God in 
de geschiedenis 
heeft ingegrepen, 
dan moet je dat 
als christen en his-
toricus zeggen

Laat christen- 
historici stelling 
nemen over  
geloof in de  
publieke ruimte

Paul Abspoel Beeld Carla Manten
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COLUMN

pelijk. Maar tegelijkertijd moeten we 
ook deze gebeurtenis in de historische 
context bezien.” 

Christine Mallouhi schreef Verklaar mos-
lims de vrede, voor Abspoel een voor-
beeld van hoe het christelijke verhaal 
met behulp van de historische context 
ook in een moslimwereld kan worden 
verteld. “Een maand na 9/11 kwam er 
al een sensatieboek uit, met een duiding 
van de gebeurtenissen. Maar voor mij 
als christelijke uitgever is dan de vraag: 
moet ik zo snel willen duiden? Mallouhi 
doet iets heel anders. Zij stelt stereoty-
pen aan de orde die christenen en mos-
lims over en weer  hebben. Dit boek gaat 
de diepte in, kijkt naar de geschiedenis, 
probeert niet te veroordelen maar te 
begrijpen, spreekt van vergeving, vanuit 
een christelijke visie. Ik geloof ook dat 
dit verhaal uiteindelijk gaat winnen.”

Heeft het vertellen van dat histo-
rische verhaal een metafysische 
component?
“In de exacte wetenschap zijn dingen 
verifieerbaar en falsifieerbaar. Maar 
het verhaal van de geschiedenis gaat 
om het verhaal van de beschaving. De 
geschiedenis is onherhaalbaar, je zult de 
verhalen moeten reconstrueren tot een 
betrouwbaar geheel. We hebben daarom 
ook historici en filosofen nodig. Aan de 
Vereniging van Christen-Historici zou 
ik de vraag willen stellen: wat zouden 
christen-historici vanuit hun vak kunnen 
betekenen voor niet-historisch geschool-
de medechristenen? Laat ze eens een 
historische roman schrijven of stelling 
nemen over geloof in de publieke ruimte. 
Voor mij is John Lennox (een Britse 
wiskundige en wetenschapsfilosoof uit 

Oxford, red.) hierin een voorbeeld. Hij 
is een vakman die zijn ambacht verstaat, 
die scherp maar ook heel innemend is, 
en zijn persoonlijke overtuiging ook laat 
spreken. Het is ook een taak van een we-
tenschapper om zich over zijn waarden 
uit te spreken.”

Hoe zou u staan tegenover een 
boek dat, vanuit een christelijke 
drive, de geschiedenis naar zich 
toetrekt? 
“Ik denk dat het de rol van historici is 
om voorzichtig te zijn met grote uitspra-
ken. We hebben als mens sowieso maar 
een beperkte visie, omdat we maar heel 
kort hier rondlopen. Ons past beschei-
denheid. Vanuit de uitgeverij is onze mis-
sie “Verbinden, verrassen en inspireren”. 
We kunnen elk controversieel onderwerp 
in principe aan de orde stellen. Maar we 
willen niet eenzijdig zijn. Onze missie is 
om boeken voor christenen in de breedte 
van de kerk, met uitzondering van 

extremen. Wierook en pepermunt, een 
boek dat we onlangs hebben uitgegeven, 
is bijvoorbeeld verbindend omdat het de 
katholieke en protestantse traditie naast 
elkaar zet en de controverse door uitleg 
over en weer eerder verkleint dan ver-
groot. We geven ook geen ‘tegenboeken’ 
uit, van mensen die negatief op elkaar 
regeren.” 

Abspoel pakt het recent uitgegeven boek 
Pelgrimage van Smaragd van Annemarie 
Latour en Frank Bosman erbij en leest 
een fragment voor. “Ze maken in dit 
stukje duidelijk hoe makkelijk mensen 
dingen kunnen projecteren. Wijzelf 
moeten bijvoorbeeld oppassen om onze 
eigen ideeën niet op de reformatie te 
projecteren, maar eerlijk kijken wat 
Luther destijds wilde en vond, en ook 
eerlijk zijn fanatisme en antisemitisme 
onder ogen zien. Zo moeten we ook zien 
dat Erasmus een christen was, ook al 
wordt hij nu door humanisten geclaimd. 
Erasmus is een voorbeeld voor ons 
vanwege zijn gematigde en erudiete toon 
en boodschap. Je moet het als gelovige 
ook als een drama zien dat de kerk in 

die tijd gescheurd is, en beseffen dat we 
heel veel waardevols uit de gezamenlijke 
christelijke geschiedenis zijn kwijtge-
raakt.” 

Kun je als uitgeverij proberen om 
zo’n breuk in de geschiedenis te 
lijmen?
“Dat zou wel erg ambitieus zijn. We zijn 
bovendien geen academische uitgeverij 
die zich daarop tot in details bezint, 
hoewel we wel boeken van academisch 
niveau hebben. We willen uitgaven voor 
een breed publiek maken. Overigens, als 
iemand ons zou willen helpen om goede 
nuance te zoeken in geloofsstromingen: 
graag. Ik denk dat we als christenen in 
het proces van verdergaande ontzuiling 
nu ook steeds meer tot elkaar veroor-
deeld worden.” 

Hoe kan het dat u historische 
claims tegenspreekt en tegelijker-
tijd zegt dat de geschiedenis een 
verhaal is?
“Geschiedschrijving is altijd een re-
constructie. Het is ook niet het enige 
verhaal. Een ander kan met een tegen-
verhaal komen. Je zult de geschiedenis 
verhalend moeten vertellen, bronnen 
moeten interpreteren. Alleen zo kun je 
een beeld schetsen, verbanden leggen. 
Je hebt daarbij altijd een filter, er zijn 
dingen die je bijvoorbeeld niet noemt. 
Vergelijkbaar met het werk van journa-
listiek. Je moet er integer mee omgaan en 
vertellen waar je je verhaal op baseert.”

Over welke historische onderwer-
pen zou u wel willen publiceren?
“Wat ik mooi zou vinden is een boek 
over de Moderne Devotie, ook als het 
een historische roman zou zijn. Of een 
boek over de vraag welke rol Nederland 
in de internationale kerkgeschiedenis 
heeft gespeeld, bijvoorbeeld via Menno 
Simons. We zouden ook kunnen naden-
ken over de zogenaamde joods-christe-
lijke waarden, gastvrijheid, verdraag-
zaamheid. Vroeger was Nederland een 
land van vrijheid van meningsuiting, nu 
zijn we niet meer zo gastvrij en tolerant. 
Zo kunnen er ook in dit opzicht les-
sen worden getrokken uit het verleden. 
Geschiedenis omwille van de geschiede-
nis zou ik niet zo snel publiceren. We 
willen boeken uitgeven die mensen leuk 
en interessant vinden, maar het moet 
ook iets uitwerken: we willen inspireren, 
prikkelen en aanzetten tot bezinning of 
actie. Het boek moet het kappen van de 
boom wel waard zijn.”

INTERVIEW ABSPOEL
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U hebt zelf ook een aantal boe-
ken geschreven. Hoe prikkelt u de 
lezer?
“Mijn nieuwste boek -  Jesus was a 
Fisherman’s Friend -  is voortgekomen 
uit persoonlijke stille tijd. Ik wilde 
graag het evangelie van Johannes ‘als 
voor het eerst’ lezen. Ik zie de evan-
geliën als getuigenverklaringen die ik 
betrouwbaar vind. Je kunt de verschil-
len tussen de evangeliën opmerken en 
deze benadrukken. Maar je kunt ze ook 
zien als vier camera’s op dezelfde set 
die elk een ander perspectief bieden en 
elkaar aanvullen. Zo krijg je een drie- of 
vierdimensionaal beeld van Jezus. Een 
punt bij het evangelie van Johannes 
was: ik belijd Jezus als Messias en Heer, 
maar als ik Hem met nieuwe ogen lees, 
vind ik Hem soms niet aardig. Waarom 
reageerde Hij soms met harde woorden? 
Daar wil ik dan verder over nadenken, 
want daar liggen ‘sleutels’. Een van 
mijn favoriete verhalen is dat over de 
Samaritaanse vrouw. Jezus doet hier 
iets heel controversieels. Hij praat met 
een vrouw, nog wel een Samaritaanse, 
en voert een theologisch gesprek over 
de historische claim omtrent de put van 
Jakob. Het gesprek heeft grote gevol-
gen. Deze vrouw weet later haar volk te 
bereiken met het goede nieuws van de 
Messias.
Jezus kiest steeds partij voor de zwak-
keren, voor hen die afgewezen zijn. 
Hij maakte steeds meer een insluitende 
beweging, terwijl Zijn leerlingen daar 
moeite mee hadden. Dat is de revolutie 
van het christelijk geloof.”

Dus de controverse in uw boeken 
zit in Jezus Zelf.
“Jezus was buitengewoon controver-
sieel. We hebben de neiging om Jezus 
aan onze kant te plaatsen, om Hem te 
claimen. In het onderwijs van Jezus 
zien we dat Hij niet mee wil gaan in 
veroordeling, zoals bij de overspelige 
vrouw. De verleiding is groot dat wij 
nu zeggen: Hij gaf vergeving, maar zei 
wel: ga heen en zondig niet meer. Maar 
zoiets moet ík niet zeggen, dat kon al-
leen Jezus zeggen. Als ik daar de nadruk 
op leg, dan veroordeel ik alsnog. Terwijl 
ik bij die mannen hoor die geen steen 
naar de vrouw kunnen gooien omdat ze 
zelf zondig zijn. Dat geldt ook voor het 
historisch onderzoek: laten we ervoor 
waken om vanuit het heden nog een 
steen terug te gooien naar personen uit 
het verleden. Dat is een tijdloze les voor 
ons.” 

Geschiedenis 
helpt je eigen tijd 
te relativeren en 
begrijpen



Altijd in gesprek

Bram Mellink

Liberaal, expressief en uitgesproken. Zo zien Nederlan-
ders zichzelf graag, aldus socioloog Rogier van Reekum. 
Daarom blijven ze zo graag met elkaar ‘in gesprek’. Van 
Reekum, die onlangs promoveerde op het proefschrift Out 
of Character, heeft veertig jaar debat over Nederlandse 
identiteit geanalyseerd. Wat blijkt: ‘in gesprek blijven’ geldt 
vanaf de vroege jaren zeventig als een van de meest ken-
merkende aspecten van het Nederlanderschap. Via dat 
gesprek bewijzen Nederlanders zichzelf, naar eigen inzicht, 
als tolerant, oprecht en liberaal. Maar wie niet meedoet 
aan het gesprek plaatst zich buiten deze verlichte orde en 
is daardoor eigenlijk geen échte Nederlander.

Het proefschrift van Van Reekum legt een paradox bloot: 
hoewel Nederlanders in een open gesprek verwikkeld 
lijken over wat Nederland is en moet zijn, blijkt dat gesprek 
zélf grenzen op te werpen voor de maatschappelijke 
deelname van nieuwkomers en ‘afwijkende’ minderheden. 
Natuurlijk, het gesprek staat voor iedereen open, maar 
er gelden wel een aantal randvoorwaarden. Preken in 
een moskee? Prima, maar geen onverdraagzame bood-
schap alstublieft. Bijzonder onderwijs? Als je maar wel voor 
homo’s bent. Tegen Zwarte Piet? Akkoord, mits je maar niet, 
zoals activist Quinsy Gario, wegloopt als ‘het gesprek’ moet 
worden gevoerd.

Het idee van het gereguleerde gesprek zit in de haarvaten 
van de Nederlandse multiculturele samenleving. Al in 1980 
verklaarde minister Arie Pais in zijn Minderhedennota dat 
de dialoog tussen culturen essentieel is voor de multicul-
turele samenleving, mits ‘de buitenlander’ zich realiseerde 
‘dat-ie in Nederland woont’. En onderwijsminister Jos van 
Kemenade merkte een jaar later op dat de culturele iden-
titeit van de buitenlander niet ‘in strijd [mag] komen met 
de waarden […] in de Nederlandse samenleving’ en vond 
‘assimilatie in het Nederlandse waardepatroon noodzake-
lijk’. Meepraten mocht, maar wel onder voorwaarden.
Die opvatting is in de afgelopen drie decennia nauwe-
lijks veranderd. Ziedaar het hedendaagse Nederlandse 
nationalisme: waar Nederlanders wars denken te zijn van 
politieke correctheid, bouwen zij een verstikkende correct-
heid op via het gesprek. Wie homo’s leuk vindt, godsdien-
stige scherpslijperij afkeurt, de juiste ideeën heeft over de 
gelijkheid van man en vrouw en zich op etnische kleuren-
blindheid beroept, kan met een gerust hart deelnemen 
aan het multiculturele gesprek. Maar het is de vraag waar 
dat gesprek nog over gaat.

Bram Mellink werkt als historicus aan de Universiteit van 
Amsterdam en is auteur van Worden zoals wij. Onderwijs 
en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving 
sinds 1945 (Amsterdam: Wereldbibliotheek 2014).
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HET GRAF VAN KAREL DE GROTE

Het graf van 
Karel de Grote
Gertram Schaeffer

Er is in de loop der tijd veel gezocht naar 
het graf van de grootste middeleeuwse 
keizer, maar gevonden is het nooit. Hoe 
is het mogelijk dat er vrijwel geen graf 
is waarover zo veel legenden in omloop 
zijn, maar dat het nooit gevonden is? 
Of moet men zeggen: niet de historische 
Karel was groot, maar het is de latere 
verbeelding geweest die hem tot het 
symbool van de gehele middeleeuwen 
heeft gemaakt? Het is dan illustratief 
voor historisch onderzoek naar Karel in 
het algemeen dat er wel veel verhalen in 
omloop zijn over in het bijzonder zijn 
graf, maar dat elk spoor hiervan feitelijk 
ontbreekt.

Oorlogsgeweld
Vlak na Karels dood schreef Einhard, 
een Frankisch geleerde, de Vita Karoli 
Magni. Toen al was weinig bekend over 
Karels vroegste jeugd en daarom begint 
Einhard vrijwel direct met een tekening 
van Karels eerste dertig regeringsja-
ren, die gekenmerkt werden door veel 
oorlog en bloedvergieten.1 De door de 
Longobarden bedreigde paus, die de 
toenemende macht van Karel zag, vroeg 
in Rome om hulp tegen de ‘langbaar-
den’ van Noord-Italië. Maar de paus 
kreeg geen zeggenschap in dit gebied 
en Lombardije werd door Karel gean-
nexeerd. “De paus begon te vrezen dat 

de Lombardische duivel uitgedreven was 
door een Frankische Beëlzebul,” schrijft 
J. de Rek.2 Op dat moment hield de paus 
zich nog afzijdig. 

Vooral tegenover de Saksen trad Karel 
bijzonder hard op. Volgens Einhard 
zwoer Karel “het trouweloos en mein-
edig volk van de Saksen zo lang te beoor-
logen tot het, hetzij van de aardbodem 
verdwenen zou zijn, hetzij tot het 
Christendom bekeerd zou zijn”. In het 
Duitse Verden liet Karel eens op één dag 
duizenden Saksen afslachten. Einhard 
schrijft: “Deze oorlog, die zo lang had 
geduurd, eindigde met de onderwerping 
aan de voorwaarden die gesteld werden 
door de koning, namelijk het afzweren 
van hun religieuze gebruiken en het 
aanbidden van demonen en aanvaarding 
van het Evangelie en vereniging met de 
Franken om één volk te vormen.” 
Daarbij moet opgemerkt, dat toonaange-

vende kerkleiders hun bedenkingen had-
den. Alcuin, overigens een bewonderaar 
van Karel, schreef: “Het ongelukkige 
volk van de Saksen heeft zo vaak het 
sacrament van de doop verloren, omdat 
het niet het fundament van het geloof in 
het hart had. Wij moeten ons herinne-
ren dat het geloof komt door vrijwillige 
overgave en niet door dwang, zoals de 
heilige Augustinus zegt. Hoe kan een 
man genoodzaakt worden te geloven wat 
hij niet gelooft? Hij kan wel tot de doop 
gedwongen worden, maar niet tot het 
geloof.”3

Zorgzaamheid
Tegen het jaar 800 regeerde Karel van de 
Atlantische Oceaan tot de Donau, van 
Denemarken tot Barcelona en binnen de 
grenzen van dit rijk was er overwegend 
vrede. Op kerstavond ging Karel naar 
de Pieterskerk in Rome en knielde bij de 
mis onder het altaar. Na de mis kroonde 
de paus hem en riepen de omstanders: 
“Leven en overwinning aan Karel, de Au-
gustus, de door God gekroonde en vre-
debrengende keizer van de Romeinen!” 
Bewerkstelligde dit een verandering in 
Karels persoon? Hoe dan ook, opvallend 
is dat Karel in zijn laatste jaren leefde 
in een sfeer van kunst en wetenschap. 
Karels groeiende interesse voor kunst en 
wetenschap werd zichtbaar in de archi-

Op 28 januari 814 stierf Karel de Grote in de palts van Aken. Ter ere van zijn twaalfhon-
derdste sterfdag waren er in diezelfde stad het vorige kalenderjaar grote tentoonstellin-
gen. Hoewel volgens overlevering Karel in Aken begraven is, was het geen bezoeker van 
die stad mogelijk zijn graf te bezichtigen. 

Emperor Charlemagne, 
Albrecht Dürer (1511-
1513) Beeld Wikipedia

Het gedwongen 
dopen werd Karel 
door de kerk niet 
altijd in dank af-
genomen
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Hendrik II deze nieuwe situatie erkend 
heeft, wordt hij door de Kerk heilig ver-
klaard.”16 Hoewel latere keizers hierop 
terugkwamen en de machtsstrijd tussen 
paus en keizer in alle hevigheid losbarst-
te, was de paus machtiger geworden dan 
de keizer. 

De investituurstrijd werd door de 
paus gewonnen, zoals de keizer bij het 
Concordaat van Worms in 1122 toegaf. 
Maar het primaat van de paus werd 
later door keizer Frederik I Barbarossa 
betwist. Door goddelijke openbaring 
vernam hij waar zich het graf van Karel 
bevond, dat na Otto III veilig verborgen 
was “uit angst voor vijanden van buiten 
en binnen”. In 1165 werd met instem-
ming van tegenpaus Paschalis III keizer 
Karel heilig verklaard.17 R. van Kesteren 
schrijft: “Met de heiligverklaring van zijn 
illustere voorganger […] wilden Barba-
rossa en zijn omgeving beklemtonen dat 
het keizerschap een sacrale waardigheid 
bezat.”18 Dit was een reactie op paus 
Alexander III, die paus en kerk boven 
rijk of imperium plaatste. 

Karels graf nooit gevonden
Frederik II plaatste in 1215 de resten 
van Karel in een reliekschrijn, die zich 
tegenwoordig nog in de Dom van Aken 
bevindt. Sindsdien beriepen Europese 
leiders zich telkens weer op deze grote 
keizer. Zowel Fransen als Duitsers eigen-
den zich Karel toe als hun Charlemagne 
of Karl der Große. Het verdeelde Europa 
– na Karels dood in 814 nooit meer een 
eenheid geworden – verlangde telkens 
terug naar de grote keizer. 

Vlak nadat hij zichzelf tot keizer 
benoemd had, bezocht ook Napoleon 
Karels graf en troon en werden de 
relieken van Karel meegenomen naar 
Frankrijk. Ook het gebeente van Otto 
III werd meegenomen. Karel inspireerde 
Napoleon tot een poging tot herstel van 
de eenheid van Europa. Volgens over-
levering keerden alle resten van Karel 
uiteindelijk weer naar Aken terug, maar 
tot op heden is onbekend waar Otto III 
zijn laatste rustplaats gevonden heeft. 
Op twee tanden na bevinden alle been-

deren van Karel zich in de Karlsschrein, 
maar de zoektocht naar het graf waar 
hij ooit in gelegen heeft duurt voort. Het 
komt erop neer dat gezocht wordt naar 
een 1200 jaar geleden gedolven graf – 
volgens Akens stadsarcheoloog Andreas 
Schaub met de modernste technieken 
misschien niet herkenbaar. Hoe dan 
ook, er rest nog één plaats waar tot nu 
toe niet gezocht is: de tuin van de Dom 
van Aken, die sommige archeologen 
beschouwen als mogelijke vindplaats van 
Karels graf.19 Het is wachten op nieuwe 
opgravingen.

Vader van Europa
Wat is toch eigenlijk die drang naar het 
zoeken en willen vinden van Karels graf? 
Heeft dit te maken met het feit dat Karel 
ook voor het tegenwoordige Europa 
model staat voor eenheid?20 Het tot 
stand komen van de Europese Gemeen-
schap werd beschouwd als ‘voortzetting 
van het werk van Karel de Grote’ en er 
is voorgesteld het nieuwe Europa Union 
Charlemagne te noemen. Het laatste 
werd niet doorgevoerd, maar wel is 
in Brussel een ‘Charlemagne-gebouw’ 
geplaatst. In Aken wordt vanaf 1950 de 
Aachener Karlspreis/Prix Charlemagne 
uitgereikt aan degene, die successen 
boekt in nog meer Europese eenwording. 
Met de dood van Karel was het Ver-
enigde Europa ten grave gedragen, maar 
misschien kan ‘de geest van Karel’ weer 
tot leven gewekt worden, zowel op poli-
tiek als cultureel vlak? Toen de Poolse 
minister Bronislaw Geremek in 1998 
de Aachener Karlspreis ontving, bracht 
hij de opening van het graf van Karel de 
Grote door Otto III ter sprake. Met die 
grafopening had Otto de Europese idee 
nieuw leven ingeblazen. En de opening 
van het graf van de heilige Adalbert 
in Polen betekende een opname in de 
Europese christenheid van dit land. Dit 
politiek ontwerp van Otto III had in de 

twintigste eeuw, aldus Geremek, zijn 
bekroning gekregen in de uitbreiding van 
de Europese Unie.21 

Het jaar 2014 staat nu geboekstaafd als 
herdenking van het twaalfhonderdste 
stervensjaar van Karel de Grote. Het is 
de hoop van velen, dat een komend jaar 
in het teken komt te staan van het doen 
herleven van de Europese eenheid. Zal 
dit plaats hebben als Karels graf gevon-
den en heropend zal worden?

Noten
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tectuur van zijn rijk. Paltsen en kerken 
in het Frankische rijk werden imitaties 
van de Italiaanse, hoewel robuuster en 
massiever. 

Ook liet Karel zich omringen door een 
gezelschap geleerden, waarover Alcuin 
leiding had. Er was veel aandacht voor 
de Klassieke Oudheid en zorg om be-
houd van het Latijn, dat vervallen was. 
Het klassieke Latijn werd weer beoefend, 
maar omgekeerd besloot Karel op een 
synode dat er gepreekt moest worden 
in de volkstaal, omdat het Gallisch te 
ver afstond van het Latijn. Hieruit blijkt 
dat Karel naast zorg voor cultuur ook 
oog had voor de ‘gewone man’. Voor 
het gewone volk werden door kloosters 
scholen gesticht. 

Karel zelf echter lukte het niet het lezen 
en schrijven machtig te worden. “Hij 
placht schrijfplankje en papier in bed 
onder zijn hoofdkussen te hebben om 
in slapeloze uren zijn hand te wennen 
aan het vormen van de letters,” schrijft 
Einhard. “Ondanks alle moeite echter 
bracht hij het niet ver, daar hij er te laat 
mee begonnen was.” Daarom liet Karel 
zich voorlezen, maar vooral luisterde hij 
graag naar heldenliederen van minstre-
len. Hij beval deze zangen te verzamelen, 
hoewel weinig bewaard is gebleven. “De 
monniken gaven Karel een plaats in de 
geschiedenis”, schrijft De Rek. “Maar de 
minstrelen gaven hem een plaats in de 
legende.”4

Een ‘geur’ van heiligheid
In 814 stierf Karel en werd begraven 
in de kapel van zijn palts te Aken. Op 
de sarcofaag werd de inscriptie aange-
bracht: “Hier rust het lichaam van Karel, 
de grote en rechtgelovige keizer, die het 
Frankenrijk in glorie uitgebreid en 46 
jaar gelukkig geregeerd heeft.” Dit wordt 
overgeleverd door Einhard, maar de pre-
cieze plaats waar Karel begraven werd 
is onbekend. Lange tijd meende men 
dat het atrium van de Dom van Aken de 
locatie moest zijn, maar een uitgebreid 
onderzoek (afgerond in 2010) leverde 
niets op.

Dat het graf misschien wel nooit terug-
gevonden zal worden heeft te maken 
met het feit dat het graf enkele malen 
is geopend. In het jaar 882 was er een 
Noormanneninval en vermoedelijk werd 
toen Karels sarcofaag in veiligheid ge-
bracht. Karels lichaam werd daarna weer 
teruggeplaatst, want in het jaar 1000 liet 

keizer Otto III het graf weer openen. Dit 
gebeurde in een tijd dat de middeleeuwer 
het oordeel van God verwachtte. Stond 
niet in het Bijbelboek Openbaring dat 
God na duizend jaren zou komen om te 
oordelen? Volgens F. de Graaff beoogde 
Otto III met zijn bezoek aan het graf van 
Karel het oordeel van God af te wenden.5 

Hoewel De Graaffs interpretatie van het 
grafbezoek als speculatief afgewezen 
moet worden, is hetgeen erover overge-
leverd wordt intrigerend. Otto III trof 
Karel in zijn graf zittend aan, een ‘sterke 
geur’ verspreidend. “Niets van zijn 
lichaam was door verrotting vergaan,” 
vermeldt een kloosterkroniek.6 Het 
openen van het graf van een keizer was 
ongebruikelijk, hoewel graven van hei-
ligen regelmatig opengebroken werden. 
Voorafgaande aan zijn bezoek aan Aken 
had Otto III het graf van de in het jaar 
999 heilig verklaarde Adalbert in Polen 
geopend. Omdat Karel direct aansluitend 
naar Aken ging, moet ook dit bezoek als 
pelgrimage beschouwd worden.7 Otto 
sprak in een oorkonde van 999 over ‘de 
heilige herinnering’ aan Karel.8 De sterke 
geur van het dode lichaam en de onge-
schonden staat ervan golden als bewijs 
van heiligheid.9 

Karels misdaden verzoend?
De daad van Otto III is door sommigen 
afgekeurd, omdat het “in strijd met de 
wetten van het kerkelijk geloof” was. 
“Wegens deze daad heeft hij de straf 
van de eeuwige Vergelder op zich doen 

aanlopen”, concludeerde een monnik.10 
Het was niet voor niets dat kort na het 
openen van de graven van Adalbert en 
Karel de keizer stierf. Leo van Vercelli 
schreef onmiddellijk na Otto’s dood in 
een gedicht: “Terwijl onze Otto sterft, 
verrijst de dood in de wereld. De hemel 
heeft zijn aangezicht veranderd en de 
aarde haar uiterlijk. De wolven zullen 
het volk verslinden, het einde van alles 
zal zijn. Weldra zal de hemel instorten 
en zullen de elementen vergaan.” Zo 
somber sprak men zelfs na de dood van 
Karel de Grote niet.11 

Maar de wereld ging niet ten onder en 
de dood van Otto III, niet lang na de 
opening van Karels graf, werd door Leo 
geherinterpreteerd, zoals blijkt uit een 
herschrijving van zijn klaagzang op Otto: 
“De wolven zouden het volk verslonden 
hebben, het einde van alles zou er zijn, 
de hemelen zouden zijn ingestort, de ele-
menten zouden zijn vergaan, als Hendrik 
niet zou leven, als hij geen vorst was ge-
worden.”12 Het gaat om keizer Hendrik 
II, die erkende dat na Otto’s dood niet 
langer de keizer, maar de paus het hoofd 
van de christenheid was. Om die reden is 
Hendrik door de rooms-katholieke kerk 
heilig verklaard.

Karel de Grote werd al in een negende-
eeuws gedicht ‘pater Europae’ genoemd13 
en werd bewonderd, maar zijn gruwelda-
den waren de middeleeuwer ook bekend. 
Volgens een kloosterkroniek had Otto 
III “een gouden kruis, dat aan zijn hals 
hing” van Karel afgenomen en zichzelf 
omgehangen.14 Dit deed hij “opdat hij 
tezamen met zijn voorganger Karel, die 
hij in vrome gedachtenis hield, de oor-
deelsdag zou kunnen afwachten”.15 Heeft 
Otto III de schulden van Karel op zich 
willen nemen? 

Karel heilig verklaard
De Graaff schrijft: “Otto III is de laatste 
keizer die Hoofd van de Christenheid is 
geweest. Het is daarom niet toevallig, 
dat na het jaar 1000 de Pauselijke macht 
toeneemt […] Na de dood van Otto III 
is niet meer de Keizer, maar de Paus 
het Hoofd van de Christenheid. Omdat 
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Het zoeken naar 
Karels graf is een 
weerkerende po-
ging om de geest 
van Karel te wek-
ken en zo de een-
heid in Europa te 
herstellen

Heeft Otto III de 
schulden van  
Karel op zich wil-
len nemen?

Karel de Grote (links) en zijn zoon Pippijn. 
Miniatuur 10e eeuw. Beeld Wikipedia

Standbeeld Karel de Grote te Aken. 
Beeld karldergrosse2014.de
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Lodewijk XIV trekt bij Lobith de Rijn over. 
Adam Frans van der Meulen (1672 - 1690) 
Beeld Rijksmuseum.

Luc Panhuysen

Hoe ziet de geest eruit van 
iemand die zich uitverkoren 
voelt, uitverkoren door God, 
uitverkoren om een bijzon-
dere taak te volbrengen? 
De geschiedenis leert ons 
dat zo iemand zichzelf heel 
serieus neemt. Dat zo ie-
mand zich niet gebonden 

acht aan regels en wetten die voor anderen 
gelden. Zelfs wanneer hij in de gangbare 
religie de status van een kampioen bezit, is 
hij slechts bij grote uitzondering in staat zich 
tot het domein van de menselijke maat te 
beperken. Het liefst overschrijdt hij de grens, 
neemt hij de stap naar het halfgoddelijke, en 
gaat hij zich te buiten aan alle verlokkingen 
die de wereld in de aanbieding heeft. We ken-

Lodewijk XIV:  Liefde en geloof
nen allemaal wel voorbeelden van Romeinse 
keizers, renaissancepausen, zelfbenoemde 
profeten, koningen, presidenten. De persoon 
over wie dit stuk gaat, Lodewijk XIV, past naad-
loos in het geschetste profiel. Lodewijk, koning 
der Fransen van 1654 tot 1715, groeide voor 
vriend en vijand uit tot een monument van ex-
ces. Meestal wacht dergelijke personen een 
gewelddadig einde. Er is geen leerproces; 

de vorst, profeet, uitverkorene 
gaat holderdebolder richting 
het ravijn. Het interessante 
van Lodewijk XIV is dat hij zich 
wist te herpakken. De Zon-
nekoning, niet vies van auto-
cratische dagdromerij, heeft 
zich grote moeite getroost te 
veranderen. Hij heeft geleerd. 
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De verleidingen
Voordat we toekomen aan het temmen 
van ’s konings driften moeten we eerst 
kijken naar de omvang van de verleidin-
gen en hoe Lodewijk daar op reageerde. 
Daarna richten we de aandacht op de 
tegenkrachten aan het hof, de invloed 
die uiteindelijk op Lodewijk heeft 
geprevaleerd. Die tegenkrachten werden 
geholpen door het verloop van een oor-
log, en vooral door een hofschandaal dat 
Lodewijk diep heeft geschokt. Zonder 
dergelijke factoren was de disciplineren-
de invloed aan het hof niet zo succesvol 
geweest.
Het Franse hof in de vroegmoderne tijd 
had nooit uitgeblonken in zuinigheid en 
kuisheid. Van Bourgondië hadden de ko-
ningen een voorkeur voor zwier en thea-
ter overgenomen. Het geven van grootse 
feesten was geen optie, maar een dure 
plicht. Het nemen van maîtresses was 
voor Franse koningen een tweede natuur. 
Lodewijk was hierin dus bepaald niet 
uniek. Wat hij toevoegde was de schaal. 
Toen zijn paleis in Versailles eindelijk 
werd opgeleverd in 1682 huisvestte het 
een slordige drieduizend hovelingen en 
personeelsleden. Hieronder bevonden 
zich honderden mooie, jonge, ambitieuze 
en ontvlambare vrouwen die allemaal 
hun redenen hadden om met de koning 
het bed te delen. 
Er waren meisjes die door hun eigen 
familie Lodewijks blikveld werden 
binnengeduwd. De Markies van Saint-
Géran bijvoorbeeld was bereid voor de 
lancering van zijn eigen dochter: “ook 
al bestijgt hij haar als een postpaard en 
blijft het bij die ene keer.”  In veel geval-
len was een duwtje in de rug onnodig. 
Lodewijk was een charmante verschij-
ning, volgens Saint-Simon had hij, ook 

als hij geen koning was geweest, wel een 
spoor van gebroken harten achtergela-
ten. Lodewijk was als gekroond hoofd 
een virtuoos in het dagelijkse handwerk 
van uitstraling en charisma. Zijn aan-
trekkingskracht op vrouwen was onweer-
staanbaar. Sommigen werden overvallen 
door ’s konings belangstelling, anderen 
hoopten de zittende favoriet van haar 
plaats te verdrijven. Primi Visconti, de 
ambassadeur van Venetië, beweerde dat 
“er niet één dame van kwaliteit is die niet 
de ambitie koestert om maîtresse van de 
koning te worden”.1 De Zonnekoning 
en zijn postpaarden vormden een thema 
waarover veelvuldig in codewoorden 
werd gecorrespondeerd en op gedempte 
wijze werd gegniffeld. Visconti bepleitte 
vergevingsgezindheid op dit punt, aange-
zien Lodewijk was “omringd door talloze 
duivels die hem hopen te verleiden”.

Maîtresse
Al op jonge leeftijd had Lodewijk een ro-
mance met een nicht van kardinaal Ma-
zarin, die hem niet belette eveneens iets 
met haar twee zusters te beginnen. Dat 
hij op 22-jarige leeftijd trouwde met de 
even oude Marie Theresia, dochter van 
de Spaanse koning Philips IV, vormde 
op geen enkele wijze een beperking. Zijn 
koningin, met haar twee woorden Frans 
en haar stijve Spaanse etiquette, bracht 

het hof vooral aan het lachen. Lodewijk 
etaleerde zijn amoureuze veroveringen 
alsof het militaire overwinningen waren. 
Hij werd verliefd op Louise de Vallière, 
hofdame van de koningin. De ranke 
Louise vergezelde de koning bij officiële 
gelegenheden en werd ‘maîtresse en titre’ 
genoemd, de officiële minnares. De ko-
ningin leed zichtbaar onder de ontrouw 
van haar echtgenoot. Op een meelevend 
moment beloofde Lodewijk haar dat hij 
zijn zeden op zijn dertigste levensjaar in 
het gareel zou hebben, maar toen moest 
zijn meest spraakmakende liefde nog 
beginnen.
De positie van officiële maîtresse was 

benijdenswaardig. Ze kreeg respect; als 
zij de kamer binnenkwam stond ieder-
een op. Ze kreeg sieraden en andere 
geschenken, haar familieleden ontvingen 
lucratieve baantjes. Toch ging de rol van 
favoriet La Vallière niet gemakkelijk af. 
Ze ging gebukt onder schuldgevoelens 
omdat ze haar meesteres, de koningin, 
bedroog. Daarbij was Louise grappig 
noch scherp, terwijl de koning ook bui-
ten het bed vermaakt wenste te worden. 
Om hem beter te kunnen amuseren 
schakelde Louise la Vallière haar beste 
vriendin in, Athénaïs markiezin de Mon-
tespan. Dat had ze beter niet kunnen 
doen. 
Françoise Athénaïs de Rochechouart de 
Mortemart, markiezin van Montespan, 
was een stralende verschijning met 
glanzend blond haar en grote energieke 
ogen. Ze was afkomstig uit een prestigi-
euze adellijke dynastie, de scherpte van 
haar tong was berucht. Behalve haar 
verbale glitter was ze een voluptueuze 
verschijning, die de koning met haar 
zinnelijke uitstraling wist te bedwelmen. 
Wanneer hij ’s avonds bij haar kwam 
en haar dienaressen haar knoopje voor 
lintje ontkleedden, kon hij soms zijn 
ongeduld niet meer onderdrukken. De 
rivaliteit tussen de onstuitbare Athénaïs 
en de zachte, wat droevige Louise was 
onder hovelingen een geliefd feuilleton. 
De rivales kregen bijnamen. Madame de 
Sévigné en haar vriendinnen noemden 
Louise ‘de dauw’, Athénaïs ‘de stort-
vloed’.

Zielenheil
Lodewijks relatie met de markiezin van 
Montespan was niet zonder risico voor 
zijn reputatie. Hijzelf was getrouwd 
en Athénaïs was dat ook. De koning 
pleegde dus een dubbele echtbreuk. Voor 
de kerk was een enkele echtbreuk al 
pijnlijk, een dubbele was nauwelijks te 
verkroppen. Lodewijk was zich hiervan 
bewust en betrachtte opperste discretie. 
De (zes) kinderen die de markiezin van 
hem kreeg werden buiten het paleis, in 
Parijs, opgevoed. Zeker in de eerste vijf 
jaar van hun verhouding hield Lodewijk 
de ongetrouwde Louise aan als rookgor-
dijn. Louise kreeg vier kinderen van de 
koning. Jarenlang heeft zij zich gewillig 
als afleidingsmanoeuvre laten gebruiken, 
in de hoop de koning terug te winnen. 
Maar in het voorjaar van 1674 was ze 
moegestreden en trad als boetvaardige 
non in bij een Karmelietessenklooster.
Lodewijk vertrapte de geldende huwe-
lijkswetten, eigende zich andermans 
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PERSONALIA
Luc Panhuysen (1962) 
is historicus en schrijft 
boeken over Neder-
landse geschiedenis. 
Hij publiceerde onder 
andere De beloofde 

stad (over de wederdopers in Munster, 
1534-5), De Ware Vrijheid (een dub-
belbiografie over de gebroeders De 
Witt) en Rampjaar 1672. Dit boek werd 
genomineerd voor de Grote Geschie-
denis Prijs 2009. Momenteel schrijft hij 
een boek over Lodewijk XIV, Willem III en 
hun vijandschap, een wedijver die een 
kwart eeuw lang de Europese politiek 
heeft gedomineerd.

Allerchristelijkste koning
In zekere zin volgde Lodewijk XIV de 
ontwikkeling van een verwende student, 
die zijn tijd bij het corps doorbrengt op 
zo veel mogelijk verschillende matras-
sen, en die geleidelijk, toen de plichten 
riepen en het leven ingewikkelder werd, 
zwichtte voor de eisen van het volwassen 
leven. 

Lodewijk, en bijgevolg zijn hof, hing de 
opvatting aan dat koningen door God 
als Zijn stadhouder op aarde waren 
aangesteld. Franse koningen, en ook 
Lodewijk, tooiden zich met de officiële 
titel Rex Christianissimus, ‘allerchris-
telijkste koning’. Dat was titulatuur die 
verplichtte. Bij Lodewijk was alles bigger 
than life, de legitimatie, het charisma, de 

verlokkingen, de uitspattingen. De route 
naar disciplinering, naar beteugeling van 
zijn driftleven, moest dat ook zijn. Alleen 
God had de macht Lodewijk te onder-
werpen. Die weg naar onderwerping liep, 
via zijn pretentie als christenkampioen, 
dus langs religieuze lijnen en bracht hem 
uiteindelijk tot de levensstijl van een 
brave huisvader met een drukke baan. 

Bij Lodewijk was 
alles bigger than 
life, de legitimatie, 
het charisma, de 
verlokkingen, de 
uitspattingen.

Louise de la Vallière (maker onbekend, ca. 1665) 
Beeld Wikipedia
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vrouw toe en voelde zich onkwetsbaar. 
Maar na het wegvallen van Louise de 
Vallière moest het geheim wel uitlekken. 
Op 10 april 1675, een klein jaar na het 
feest, gebeurde er iets onverwachts. In 
de aanloop naar Pasen ging Madame de 
Montespan naar het lokale kerkje van 
het dorp Versailles voor haar Heilige 
Communie. De priester weigerde haar 
absolutie te geven. “Is dit Madame 
de Montespan?”, hoorde ze door het 
rooster, “Gaat heen, mevrouw, zweer uw 
zondige leven af en werp u aan de voeten 
van de dienaren van Christus.” Lodewijk 
en Athénaïs zochten daarop hun heil bij 
bisschop Bossuet, Lodewijks vroegere 
biechtvader en huidige opvoeder van de 
Dauphin, de kroonprins. Maar Bossuet 
had zich al eerder bezorgd uitgelaten 
over het zielenheil van zijn koning. Ook 
nu gaf hij niet mee. 

Volgens Bossuet riskeerde Lodewijk zijn 
zielenheil. Op diens aandringen probeer-
de de koning met Athénaïs te breken. 
Telkens wanneer Pasen in aankomst was, 
werd vanzelf de vraag actueel wat de ko-
ning en zijn maîtresse gingen doen met 
het netelige probleem van de biecht en 
de communie. Echtbrekers hadden met 
Pinksteren niets in de kerk te zoeken. 
Er werd een regeling getroffen, waarin 
Athénaïs zich terugtrok op Clagny, ten-
einde haar zondige aanwezigheid aan ’s 
konings kerkgang te onttrekken. Maar de 
oplossing bleef onbevredigend, de kritiek 
verstomde niet. ’s Konings biechtvader, 
Père de la Chaise, verklaarde onomwon-
den Lodewijk als echtbreker en slaaf 
van zijn lusten geen absolutie te kunnen 
verlenen.2 De priester Pierre Bourdaloue, 
die haar in 1675 als eerste de biecht had 
geweigerd, ging tegenover de koning 
een stap verder. Stel eens, zei hij tegen 
Lodewijk, dat Frankrijk een koning 
had die wel deugdzaam was, “welk een 
impuls zou dat niet geven aan bepaalde 

ontmoedigde en wanhopige zondaars als 
zij tegen zichzelf konden zeggen: Daar is 
de man die wij hetzelfde verdorven leven 
hebben zien lijden als wij, maar zie hem 
nu: bekeerd en gehoorzaam aan God”.3

Het gifschandaal
Het waren niet de kanselredenaars die 
Lodewijks driftleven wisten te ketenen. 
Het was ook niet de ‘Hollandse Oorlog’, 
die tussen 1672 en 1678 werd uitgevoch-
ten. Hoewel Frankrijk met zijn bond-
genoten de Nederlandse Republiek met 
een overweldigende overmacht hadden 
aangevallen, was de oorlog uitgelopen op 
een slepende affaire die zich had vertakt 
tot een internationaal conflict. Die onver-
wachte wending had hem tot nederig-
heid kunnen bewegen, ware het niet dat 
God kennelijk toch de Franse wapenen 
begunstigde en de Hollandse Oorlog met 

een gunstige vrede deed afhechten. Geen 
enkele reden dus om het hemelbed van 
La Montespan te versmaden, noch alle 
andere dames die zich aanboden.
Waarschijnlijk was het temmen van ’s 
konings libido heel wat minder soepel 
verlopen als kort na de Hollandse Oorlog 
niet het ‘gifschandaal’ was losgebarsten. 
Rond de tijd dat Versailles definitief 
door het hof in gebruik werd genomen 
kwam Lodewijk tot een schokkende 
ontdekking. De zichtbare wereld had 
hem bedrogen. De vrouwen, dat zachte 
en gewillige volksdeel van zijn hofhou-
ding, met zijn grote liefde Montespan als 
middelpunt, maakten in werkelijkheid 
deel uit van een slangenkuil waar giftige 
beten werden uitgedeeld die mogelijk 
ook hem hadden geraakt.
De politiecommissaris van Parijs was 
een netwerk op het spoor gekomen van 
gifmengers, magiërs en toekomstvoor-
spellers waarbij ook hovelingen betrok-
ken bleken. Lodewijk was gealarmeerd. 
Begin maart 1679 riep hij, in overleg met 

zijn oorlogsminister, de markies van Lou-
vois, een aparte onderzoekscommissie in 
het leven die zich exclusief moest wijden 
aan de arrestanten in verband met de 
gifzaak. Louvois werd een prominent lid 
van deze commissie, die weldra de bij-
naam Chambre Ardente zou krijgen, de 
‘brandkamer’. Een maand na de oprich-
ting volgde de eerste arrestatie aan het 
hof, een jonge vrouw die werd verdacht 
van het vergiftigen van haar echtgenoot. 
Ze was gerelateerd aan tal van voorname 
hovelingen, onder wie de Meester der 
Protocollen. 
Naarmate het onderzoek vorderde, er 
meer leden van het netwerk aan de tand 
werden gevoeld en die weer nieuwe na-
men toevoegden, vielen er gaten aan het 
hof. Een markiezin vertrok met de noor-
derzon naar Brussel, ze zou de koning 
met een elixer hebben willen betoveren. 
Een andere hofdame trok zich onaan-
gekondigd terug op haar landgoed. Een 
hertogin werd voor het gerecht gedaagd 
omdat ze haar man zou hebben willen 
vergiftigen. De hertog van Luxembourg, 
maarschalk van Frankrijk, kwam kort-
stondig vast te zitten wegens verdenking 
van heiligschennis, sodomie, incest, 
geldvervalsing en verschillende pogingen 
tot doodslag. De gifzaak kreeg het hof in 
zijn greep. Gif spookte door de gangen 
en zalen van Versailles, “de kleinste 
incidenten worden direct aan vergiftiging 
geweten”, aldus een hoveling. 
In de folterkamers waren de commis-
sieleden te veel te weten gekomen om 
niet verontrust te zijn. Louvois stelde de 
koning persoonlijk op de hoogte toen 
een naam viel die zo pijnlijk was dat 
uiterste geheimhouding moest worden 
toegepast. Onder de stroom van gemas-
kerde bezoeksters aan een prominente 
gifmengster zou zich ook Athénaïs de 
Montespan hebben bevonden. Louvois 
wilde de onderste steen boven, Lodewijk 
hield hem niet tegen. Getuigen onthul-
den, geholpen door de scheenklem, hoe 
de maîtresse van de koning zich had 
overgegeven aan verschillende satans-
missen waarin het bloed van baby’s was 
vergoten. Zij zou de Prins der Duisternis 
hebben gesmeekt ervoor te zorgen dat de 
koning zijn vrouw zou verstoten ten fa-
veure van haar, madame de Montespan, 
en met haar zou trouwen.
Niemand weet wat Lodewijk van de ver-
halen geloofde. Maar hij moet zich heb-
ben gerealiseerd hoe weinig hij eigenlijk 
van zijn minnares wist. Gezien zijn latere 
gedrag beschouwde hij haar niet als een 
aanhanger van Lucifer. Wel was hij ervan 

overtuigd dat met deze onderzoeksme-
thoden nog veel spectaculaire onthul-
lingen te verwachten vielen en dat zijn 
reputatie en die van hof de belangrijkste 
slachtoffers zouden zijn.
In 1683 hief Lodewijk de onderzoeks-
commissie op. In de drie jaar dat de 
gifaffaire had geduurd, onderzocht de 

commissieleden 442 personen van wie er 
218 werden gearresteerd, 65 levenslang 
werden opgesloten, 36 door beulshan-
den werden gedood en een onbekend 
aantal de martelkamers niet levend 
heeft verlaten. Op een paar enkelingen 
na waren de slachtoffers afkomstig uit 
de Parijse lagere standen. Bij de onder-

zochte hovelingen was, aldus Visconti, 
hadden de commissieleden “niet eens een 
slechte gedachte over de koning kunnen 
aantreffen”. Inderdaad, aan geruchten 
had het niet ontbroken, wel aan feitelijk 
bewijsmateriaal. De gifaffaire was een 
heksenjacht gebleken, de ‘brandkamer’ 
het hoofdkwartier in een strijd tegen een 

In de drie jaar dat de gifaffaire had 
geduurd, onderzocht de commissie-
leden 442 personen van wie er 218 
werden gearresteerd, 65 levenslang 
werden opgesloten, 36 door beuls-
handen werden gedood en een on-
bekend aantal de martelkamers niet 
levend heeft verlaten.

Francoise Athénais de Rochechouart de Mortemart, 
Marquise de Montespan (maker onbekend, ca. 1670) 

Beeld Wikipedia
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COLUMN

Geschiedenisexamen 
nieuwe stijl: geen stijl!

Gertram Schaeffer

Dit schooljaar gaan havo- en vwo-leer-lingen een geschie-
denisexamen afleggen in een nieuwe stijl. Zij moeten vragen 
beantwoorden over 10 tijdvakken en 49 kenmerkende aspec-
ten van de Europese geschiedenis van prehistorie tot en met 
Koude Oorlog.
Voordeel van het nieuwe examen is dat er meer overzicht van 
de totale Europese ge-schiedenis ontstaat dan vroeger het 
geval was. Toen wisten leerlingen veel van een onderdeel van 
de geschiedenis. Met een loep werd gekeken naar Lancashire 
en gedetailleerde kennis verkregen van een onderdeel van de 
Industriële Revolutie. Maar zij hadden geen idee wie Augustus, 
Karel de Grote of Napoleon waren. Nu heeft elke leerling alge-
mene historische kennis – en dat is goed.
Het niveau van het examen liet in pilots echter te wensen over. 
Kenmerkend aspect 38 luidt: “Het in praktijk brengen van de to-
talitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaalsocia-
lisme.” Het is aan de docent hoe dit aspect in de les behandeld 
wordt. Of hij nu het aspect verduidelijkt aan de hand van Lenin, 
Stalin of Mao enerzijds of Mussolini, Franco of Hitler anderzijds 
– de examenvraag moet zó geformuleerd zijn dat elke leerling 
deze beantwoorden kan. Het is dus mogelijk dat een leerling 
het fascisme slechts heeft leren kennen met Franco als voor-
beeld. Dan zullen in de vragen personen als Mussolini en Hitler 
beschreven moeten worden, wat het niveau van de vraag niet 
ten goede komt. Globale kennis en vrijwel geen inzicht worden 
gevraagd. Het examen nieuwe stijl is weleens (tijd)vakkenvullen 
genoemd.
Het examen nieuwe stijl heeft geen eigen stijl! In de jaren 
tachtig stond feitenkennis centraal, in het volgende decen-
nium vaardigheden. Nu wordt een kader waarin de Europese 
geschiedenis geplaatst wordt geleerd, maar dit kader is niet 
het verhaal zelf. De kern van een periode wordt aangeleerd, 
zonder dat de leerling in staat is te begrijpen waaróm dat de 
kern van die periode is. De feiten zijn te algemeen, de tijdvak-
ken karikaturaal, de vaardigheden te oppervlakkig. Het is te veel 
en te weinig tegelijk, is onlangs gezegd.
Maar het teveel is te meten en meten is weten, stelt onze over-
heid. Kwantiteit wordt als bewijs voor kwaliteit opgevat. Nu zie 
ik ook graag dat mijn leerlingen de Europese geschiedenis in 
grote lijnen kennen. Om die reden juich ik de behandeling van 
de tien tijdvakken dan ook toe. Maar in het eindexamenjaar 
moeten verdieping en verbreding van een gekozen periode en 
aan de hand van specifieke casussen centraal staan! 
Geschiedenis gaat over mensen die over veel met elkaar van 
mening verschilden. Er wordt over geschreven door historici, 
die hun vak zien als een discussie zonder eind. Daarom moet 
na het verkregen algemene overzicht van de geschiedenis 
ingegaan worden op interpretatie van de geschiedenis en 
hoe deze afhankelijk is van standplaatsgebondenheid. Juist in 
onze tijd is besef dat meer visies op het verleden mogelijk zijn 
essentieel!

onderwijs

1  Bély, Lucien, Les Secrets de Louis XIV. Mystères 
d’ëtat et Pouvoir absolu (Parijs 2013).

2  Chaline, Olivier, Le Règne de Louis XIV, 2 delen 
(Parijs 2012).

3  Fraser, Antonia, Love and Louis XIV. The Women in 
the Life of the Sun King (Londen 2006).

4  Hanken, Caroline, Gekust door de koning. Over 
het leven van Koninklijke maitresses (Amsterdam 
1996).

5  Hilton, Lisa, Athénaïs, The life of Louis XIV’s mistress 
(New York 2002).

6  Somerset, Anne, The affair of the Poissons. Murder, 
Infanticide and Satanism at the Court of Louis XIV 
(New York 2003).

Noten

spook dat werkelijker werd na iedere 
draai aan de scheenklem. De enige ma-
nier om het spook te verslaan was inder-
daad het opheffen van de brandkamer.

Vromer
Na de affaire was de positie van Mon-
tespan, de belichaming van de onge-

breidelde sensualiteit, onherstelbaar 
aangetast. Athénaïs was een deel van 
de koning geworden waarmee hij moest 
afrekenen. De weg kwam vrij voor een 
nieuwe liefde, die de kenmerken van 
een non verenigde met die van echtge-
note. Op kwam Françoise d’Aubigné, 
de vrouw die in Parijs de onwettige 

kinderen van Lodewijk bij Montespan 
had opgevoed. Inmiddels had Lodewijk 
die kinderen wettig laten verklaren, was 
de gouvernante voor de gedane moeite 
beloond met de titel markiezin van 
Maintenon, en was de opvoedster met 
de kinderen in Versailles komen wonen. 
Madame de Maintenon werd Lodewijks 

minnares en koesterde de vrome ambitie 
de ziel van de koning te redden door zijn 
levenswandel monogaam, in ieder geval 
zo monogaam mogelijk, te maken. Een 
bekend patroon tekende zich af. Net 
zoals Louise de Vallière tien jaar terug de 
opkomst van La Montespan maskeerde, 
fungeerde Montespan nu als rookgordijn 
voor de nieuwe favoriet. Zelfs Bossuet en 
de dévots hadden niets door. 

Kort na de dood van de koningin in 
1683 trouwde Lodewijk in het geheim 
met Madame de Maintenon. In dit arran-
gement viel geen echtbreuk te signaleren, 
hoogstens een duizelingwekkend stands-
verschil. Daarom bleef het morganati-
sche huwelijk een van de beter bewaarde 
geheimen aan het Franse hof. 
Vanaf zijn 55ste was Lodewijk monogaam 
en werd hij in rap tempo vromer. Zijn 
geloofsleven bleef zich toespitsen op de 
formele kant, zoals ook de dévots waren 
opgekomen voor het sacrament van het 
huwelijk. De ontwikkeling van Lode-
wijks godsvrucht zou onder andere cul-
mineren in de Herroeping van het Edict 
van Nantes in 1685, waarna Frankrijk 
werd opgeschrikt door een gewelddadig 
bekeringsoffensief jegens de hugenoten. 
Voor de hovelingen behoorde het vro-
lijke hofleven definitief tot het verleden. 
Velen betreurden het, onder wie de 
Venetiaanse ambassadeur. Terugblikkend 
schreef Visconti: “De saaie jaren waren 
aangebroken.”
 

Voor de kerk was 
een enkele echt-
breuk al pijnlijk, 
een dubbele was 
nauwelijks te ver-
kroppen

Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, 
Pierre Mignard (1694) Beeld Wikipedia
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GESCHIEDENIS 2.0

Met het stondetje der minne wordt over 
het algemeen de bekering aangeduid, het 
moment waarop de mens voor het eerst 
écht gelooft in God. Het begrip “tijd der 
minne” is terug te vinden in het Bijbel-
boek Ezechiël (16:9). Via predikanten en 
theologen uit de Nadere Reformatie zo-
als Bernardus Smytegelt is het begrip in 
ingeburgerd in de kleine gereformeerde 
kerkverbanden. 
Nadruk op bekering en beleving daarvan 
staat centraal binnen de Gereformeerde 
Gemeenten en aanverwante kerkgenoot-
schappen. De bekeringsterm ‘stondetje 
der minne’ is een topos in de bevinde-
lijke geloofstaal. Deze term als zoekterm 
gebruiken is voor een klein onderzoekje 
in Digibron handig. Vervolgens beperk ik 
mij tot De Saambinder, het blad van de 
Gereformeerde Gemeenten waar de ‘tale 
Kanaäns’ veelvuldig gebezigd wordt. Met 
ruim negentig jaargangen bestrijkt dit 
tijdschrift in Digibron een behoorlijke 
periode en valt ook de vooroorlogse 
periode binnen het bestek van het onder-
zoek.

Hoogconjunctuur
Wie het woord minne of andere (delen 
van) bevindelijke woorden intikt in Di-

gibron ontdekt dat het gebruik van bijna 
alle begrippen afneemt door de jaren 
heen. Uit de 200 artikelen waarin de 
ure, uurtje, uur, tijd of stondeke van of 
der minne is te vinden, springen de jaren 
vijftig eruit met 58 hits. Tussen 1930 en 
1990 blijft het steken op zo’n 20 treffers 
per decennium. Voor die periode is de 
frequentie gering en erna neemt het 
aantal hits snel af.
Een hoogconjunctuur voor de jaren 
vijftig dus. Vast staat dat twee scribenten 
(M. d. W. en B. v. D.) deze term in die ja-
ren relatief veel gebruikten, beiden zo’n 
tien keer. Dat het gebruik van andere 
bevindelijke termen vaak voorkwam tus-
sen de jaren vijftig en tachtig suggereert 
dat de Gereformeerde Gemeenten na 
vaststelling van de leer in 1931 steeds 
meer behoefte kregen aan versterking 
van de identiteit door een eigen taal.
Om de betekenisgeving van de ure der 
minne te onderzoeken, is het digitale 
programma TextSTAT gebruikt. Het 
concordantieprogramma biedt de mo-
gelijkheid (web)teksten te verzamelen 
in een corpus en te onderzoeken. Ervan 
uitgaande dat woorden in een verband 

staan, stelde ik een marge van 150 woor-
den rondom het zoekwoord in.

Zoete tijd
In de beginjaren van De Saambinder, in 
de jaren twintig, had de tijd der minne 
nog de betekenis van bekering, vaak 
aangeduid met de metafoor van ‘levend-
making’ uit de dood, waarna de zielen 
God kunnen “vergasten op de blijken 
van hun innige liefde, trouw en aanhan-
kelijkheid”.  
Eind jaren twintig ontstonden uit een 
theologisch dispuut de Leeruitspraken 
van 1931. De ‘zoete tijd’ en een ‘zaliger 
ure’ verdween. Onze zoekterm stond 
steeds vaker tussen objectief-theologi-
sche begrippen ingeklemd.  
Panelen begonnen te schuiven met 
‘1931’. Langzaam kwam de term ‘uur 
der minne en des welbehagens’ in zwang. 
Het uur der minne dat eerst de betekenis 
had van bekering en de ervaring ervan, 
krijgt dan ook de betekenis van weder-
geboorte, als God in zijn ‘welbehagen’ 
besluit iemand zalig te maken. Het uurtje 
der minne is een ‘uurtje van eeuwigheid 
bepaald’.  

Ardjan Logmans

Digital humanities begint 
een modewoord te wor-
den op universiteiten. 
Nadat neerlandici en 
oudtestamentici digitale 
programma’s gebruikten 
om teksten te fileren, volgen 
nu historici. Afgelopen jaar 
werden de eerste symposia 
georganiseerd zoals aan 
de Vrije Universiteit door 
Fred van Lieburg over God 
in Nederland 3.0. Maar 
wat levert dit nieuwe per-
spectief op? Tijd voor een 
onderzoekje in Digibron, de 
archiefbank van de gere-
formeerde gezindte.

    Het uur der minne  is verdwenen

Dat het van eeuwigheid werd bepaald 
had tot gevolg dat geloofservaringen 
nauwelijks werden gekoppeld aan veran-
deringen in de mens zelf. Over het beke-
ringsmoment werd in 1950 geschreven: 
“Deze juridische of rechterlijke daad 
werkt, op zichzelf genomen, geen inwen-
dige verandering.” Het ervaren van Gods 
besluit tot bekering was overigens wel 
legitiem. “O, volk van God, dat uw ziele 
in het vrije welbehagen Gods wegzinke.” 
Het Godsbesluit stond vast, maar de er-
varing ervan was tijdelijk. Maar ook het 
gemis van deze ervaring kreeg status. “In 
zulker hart wordt een innige, geestelijke, 
gevoelige droefheid geboren, over het 
gemis van ‘s Heeren gunst en gemeen-
schap.” De koppeling van het uur der 
minne met zondebesef als bekeringser-
varing was dan ook snel gemaakt. “Gods 
Geest komt de uitverkorenen in het uur 
der minne van hun zonde te overtuigen”, 
en ze kennen God als rechter, al blijft hij 
een “goed en goeddoend God”. Bemin-
nen kreeg kortom een andere, primair 
juridische, betekenis.  
In de jaren zeventig en tachtig was er 
weer ruimte voor het minnen, waarin 

God niet alleen rechtspreekt over 
zonden, maar ook vergeeft en troost. 
Scribenten begonnen bovendien vaker 
hun lezers aan te spreken op een inclu-
sieve wijze. Ze schreven minder vaak 
over hij, zij of hen die het uur der minne 
meemaakten, maar over u, wij en ons. 
Kortom, de betekenis van de bekerings-
term, die wij als zoekterm in Digibron 
gebruiken, verschoof van een nog niet 
nauwkeurig omschreven fijne Godserva-
ring naar een ervaring van de wederge-
boorte om later verrijkt te worden met 
de ervaring van de bekering, de bewuste 
rechtvaardiging.

Taalverlies
Het bevindelijke taalgebruik werd in 
de bevindelijk gereformeerde kringen 
onderwerp van gesprek na de dissertatie 
van neerlandicus Cornelis van de Ketterij 
in 1972. Het speciale taalgebruik was 
al buiten de kring ter discussie gesteld, 
maar nu begon de eigen kring hierop te 
reflecteren. Blijkbaar werd het steeds 
minder gewoon om deze taal te spreken. 
In 1985 noemde socioloog Chris Janse 
in zijn dissertatie religieus taalgebruik 

een van de kenmerken van de bevindelijk 
gereformeerde zuil. Maar het taalgebruik 
verliest bekendheid, meldde predikant 
Rinus Golverdingen vier jaar later. 
Dat uiteindelijk veel klassiek bevinde-
lijk taalgebruik is verdwenen, koppelde 
historicus John Exalto in 2007 aan de 
uitbouw van de reformatorische zuil in 
de jaren zeventig. Gedragskenmerken 
werden belangrijker en de noodzaak 
van een uniforme manier van spreken 
over het geloof boette aan belang in. 
Voormannen binnen de zuil bekeken het 
taalverlies vanuit een theologische blik 
en klaagden dat er weinig geloof werd 
gevonden onder kerkleden. Van de Ket-
terij waarschuwde destijds in een reactie 
op kritieken op zijn boek dat als de 
bevindelijke woorden worden vervan-
gen door nieuwe ook de theologie uit 
de Nadere Reformatie, die volgens hem 
met deze woorden samenhangt, in deze 
kringen begint te schuiven. 
Het valt echter niet te ontkennen dat de 
oproep tot bekering en de ervaring van 
bekering nog steeds een centrale bood-
schap is in de Gereformeerde Gemeen-
ten. Blijkbaar hebben scribenten van De 
Saambinder andere woorden gevonden 
om hun lezers te helpen hun geloofssta-
tus te doordenken en onder woorden te 
brengen. Een update van het boek van 
Van de Ketterij zou kunnen aantonen 
welke woorden vandaag de weg van het 
geloof uitdrukken. De relatieve open-
heid binnen de reformatorische zuil van 
de laatste jaren zou erop kunnen wijzen 
dat er binnen een aantal orthodox-gere-
formeerde kerkverbanden een nieuwe, 
gedeelde taal is ontstaan.
Samenvattend: Digital humanities, het 
historisch onderzoek via computerpro-
gramma’s, biedt historici de mogelijkheid 
om oneindig veel teksten met elkaar te 
vergelijken en daaraan allerlei conclusies 
te verbinden. Dat kon niet eerder op zo’n 
grote schaal. Wie zelf aan de slag wil, 
kan een aantal tools voor tekstonderzoek 
vinden op tinyurl.com/tekstonderzoek1 
en tinyurl.com/tekstonderzoek2.

Een uitgebreide versie van dit artikel, 
met een notenapparaat, is te vinden op 
ardjanlogmans.nl. 

Beeld Ardjan Logmans
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DUEL OM HET BINNENHOF

belangstelling voor vervanging van de 
bestaande bebouwing of lag de kwestie 
complexer dan dat?

Een nieuw regeringscentrum?
Wie de geschiedenis van discussie over 
de huisvesting in politiek Den Haag 
induikt, komt al snel tot de conclusie dat 
van onverschilligheid geen sprake was. 
Afbraak van de historische gebouwen 
kwam verschillende keren aan de orde 
en ook aan alternatieven ontbrak het 
niet. Met name in het midden van de 
negentiende eeuw, in de decennia dat 
ook elders in Europa talrijke nieuw-
bouwplannen gemaakt werden, stond de 
huisvesting van het landsbestuur hoog 
op de politieke agenda. In de nasleep 
van de grondwetsherziening van 1848 
was het Thorbecke zelf die als minister 
van Binnenlandse Zaken het initiatief 
tot vernieuwing nam. Vrijwel direct na 
zijn aantreden gaf hij architect Johannes 
Craner opdracht een ontwerp te maken 
voor een geheel nieuw regeringscentrum. 
Dit nieuwe gebouwencomplex zou het 
bestaande Binnenhof moeten vervangen 
en diende in de eerste plaats ‘represen-
tatief’ te zijn. Het zou in steen moeten 
weerspiegelen wat de liberalen met de 
grondwetswijzing van 1848 op papier 

al voor elkaar hadden gekregen: een 
moderne, evenwichtige staat.

Tot afbraak van de bestaande bebou-
wing kwam het evenwel niet. Met de 
val van het eerste kabinet-Thorbecke als 
gevolg van de Aprilbeweging in 1853 
verdwenen de plannen voorlopig in de 
ijskast. Het zou pas eind jaren vijftig on-
der het kabinet van de liberale minister 
Van Heemstra zijn dat de nieuwe Rijks-
bouwmeester, de Rotterdammer Nicolaas 
Rose, de plannen weer oppakte. Zijn ver-
bouwing werd echter evenmin een suc-
ces. Zowel zijn nieuwe, in classicistische 
stijl opgetrokken regeringsgebouwen 
aan het Plein als zijn verbouwing van 
de Ridderzaal oogstten veel kritiek. Met 
name zijn keuze om het middeleeuwse 
dak van de Ridderzaal te vervangen door 
een constructie van glas en gietijzer viel 
slecht en dwong de architect uiteindelijk 
afstand te nemen van het bouwproject. 
Voor de tweede keer in korte tijd lagen 
de nieuwbouwplannen voor het Binnen-
hof stil.

Desondanks lieten de liberalen het er 
niet bij zitten. In bijzonder Thorbecke 
niet, die in 1862 aan een tweede termijn 
begon. Op 15 oktober 1863 presenteerde 
hij, in het kader van de viering vijftig 
jaar Koninkrijk, het stoutmoedigste plan 

tot dan toe: ‘de oprigting van een paleis 
voor de beide Kamers der Staten-Gene-
raal.’ Een gebouw waarin ‘alle nationale 
overtuigingen een punt van vereeniging 
vinden’ en dat tevens ‘eene waardige, 
blijvende hulde’ zou brengen ‘aan het 
grondwettig verbond door het Stamhuis 
van Oranje in 1813 met het Nederlandse 
volk gesloten’. Hoewel dit ‘paleisplan’ 
medeondertekend was door koning 
Willem III, sprak uit de tekst duidelijk 
de signatuur van diens liberale minister. 
Het was overduidelijk dat Thorbecke de 
viering van een halve eeuw Koninkrijk 
had aangegrepen om de door de liberalen 
gewenste nieuwbouwplannen alsnog ten 
uitvoer te brengen.

Antirevolutionaire oppositie     
Deze politiek gemotiveerde keuze viel 
slecht in de Tweede Kamer, met name 
bij de meer principiële parlementariërs 
van antirevolutionaire huize. Tijdens de 
behandeling van het plan in het parle-
ment op 19 oktober 1863 kwam het dan 
ook tot een boeiend steekspel tussen 
Thorbecke en zijn getrouwen enerzijds 
en Groen van Prinsterer en zijn mede-
standers anderzijds. Vooral de wens van 
het kabinet om het paleis op te dragen 
aan het ‘grondwettig verbond’ en niet 

Het Binnenhof in Den Haag is een eigen-
aardige plek. Niet alleen is het de enige 
regeringszetel in de westerse wereld 
die niet in de hoofdstad van het land is 
gelegen, ook de architectuur ervan is 
opvallend. Waar in andere landen het 
landsbestuur veelal verdeeld is over 
statige panden uit de negentiende eeuw, 
zetelen regering en parlement in Neder-
land samen in een enigszins rommelig 
ogend gebouwencomplex, waarvan de 
oorspronkelijke vroegmoderne vorm nog 
grotendeels intact is gebleven. Hier geen 

imponeerde façades met zuilen, timpa-
nen en erewacht, maar een afwisseling 
van middeleeuwse zalen, zeventiende-
eeuwse vertrekken en een aanzicht dat 
eerder doet denken aan een rijtje grach-
tenpanden dan aan een klassieke tempel.

Hoe komt het dat de vorm van het Ne-
derlandse regeringscentrum zo afwijkt? 
Natuurlijk, het Binnenhof is een eeu-
wenoude plek waar al honderden jaren 
politiek wordt bedreven. Het complex 
was de zetel van graven van Holland, 
de residentie van de stadhouders en het 

voornaamste bestuurscentrum in de Re-
publiek. Reeds in de vroege negentiende 
eeuw was het daarom een belangrijke 
plaats van herinnering voor menigeen 
die met trots of weemoed terugkeek op 
het vaderlandse verleden. Toch is dit niet 
het hele verhaal. In vele andere Europese 
landen waren namelijk vergelijkbare 
historische bestuurscentra te vinden en 
koos men in de negentiende eeuw wel 
voor nieuwbouw of verplaatsing van 
het landsbestuur. Waarom gebeurde 
dit in Nederland niet? Bestond er geen 

Een duel om het 
Binnenhof
Diederik Smit



Een impressie van de vergaderzaal van 
de Tweede Kamer, midden jaren 1860. 
Gravure naar tekening van J.M. 
Schmidt Crans (1830-1907).

Ontwerptekening voor het ‘Paleis 
der Staten-Generaal’ door het 

Beierse architectenduo Emil en 
Ludwig Lange (1863)



maart 2015 TRANSPARANT TRANSPARANT maart 201528 29



Theologie, waarheids-
liefde en religiekritiek
L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans (red.), Theologie, 
waarheidsliefde en religiekritiek. Over geloof en 
wetenschap aan de Nederlandse universiteiten 
sedert 1815, Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2014; 
144 blz., € 14,-, ISBN 978 90 870 4471 8.

Naomi Bikker

De verhouding tussen geloof en wetenschap is een vraagstuk 
waar zowel universiteiten als individuele wetenschapsbeoefena-
ren mee worstelden en worstelen. Deze bundel beschrijft aspec-
ten van deze worsteling en stelt de veranderende opvattingen 
met betrekking tot geloof en wetenschap aan de universiteiten 
in Nederland centraal. 

Dat opvattingen over het theologisch onderwijs kunnen 
veranderen, kwam duidelijk tot uiting in het jaar 1876. Op 
dat moment werd het theologisch onderwijs gesplitst in een 
godsdienstwetenschappelijk deel, verzorgd door de universiteit, 
en een dogmatisch deel, dat aan de kerkgenootschappen 
werd overgelaten. Het was niet langer de taak van de univer-
siteit voor de morele vorming, maar ze legde zich nog slechts 
toe aan de wetenschappelijke vorming. Desondanks bleef de 
vraag wat nu de plaats en betekenis van theologie en theolo-
gische faculteiten was binnen de universiteit. De bijdragen van 
Rik Peels en Sijbolt Noorda gaan hier nader op in en handelen 
over de aanspraken van de theologie op wetenschappelijk-
heid, en de positie van de theologische universiteiten sinds de 
jaren 1980.

Ook de vraag hoe individuele wetenschapsbeoefenaren 
omgingen met de verhouding tussen geloof en wetenschap 
komt in de bundel aan bod. Drie auteurs onderzochten aan 
de hand van negentiende-eeuwse wetenschappers hoe deze 
individuele worsteling werd vormgegeven. Aan de hand van 
deze voorbeelden komen ze tot verschillende uitkomsten. Erik 
Borgman ziet op grond van katholieke literatuur geen synthese 
van geloof en wetenschap. Herman Paul daarentegen ziet, aan 
de hand van een negentiende-eeuwse hervormde theoloog 
Abraham Kuenen, wel vormen van synthese, namelijk doordat 
geloof en wetenschap elkaar versterken in waarheidsliefde.
In de bundel is naast aandacht voor de individuele weten-
schapsbeoefenaren ook aandacht voor de identiteit van ‘bij-
zondere’ universiteiten en wordt beschreven hoe de overheid, 
door de inzet van studiebeurzen, haar invloed aanwendde 
om het aanzien van de Nederlandse Hervormde Kerk hoog te 
houden. 

Al met al geeft de bundel vanuit verschillende perspectieven 
een weergave van de veranderende opvattingen met betrek-
king tot de verhouding tussen geloof en wetenschap en geeft 
vanuit het verleden inzicht in de discussie die voorlopig zijn 
einde nog niet heeft bereikt. 

RECENSIE THEOLOGIE, WAARHEIDSLIEFDE EN RELIGIEKRITIEK

aan de ‘herwonnen onafhankelijkheid’ of 
enkel het ‘Koninklijk Stamhuis’ stuitte 
op verzet van de oppositie. 1813 was 
per slot van rekening het jaar van de 
verdrijving van de Fransen en de terug-
keer van Oranje en niet het jaar van de 
grondwet. Bovendien kwam de nadruk 
op het ‘grondwettig verbond’ tussen volk 
en vorst in de ogen van verschillende 
Kamerleden wel erg dicht in de buurt 
van Rousseaus idee van een ‘contrat 
social’. Probeerde Thorbecke met zijn 
paleis voor de Staten-Generaal soms het 
parlement boven de kroon te plaatsen?

Naar de mening van Groen was dit zon-
der twijfel het geval. In zijn ogen was het 
voorstel in ieder opzicht ‘eene eenzijdige 
hulde aan de staatsrechtelijke theorien 

van dit Kabinet’. Het nieuwe parlements-
gebouw zou, in andere woorden, een 
liberaal paleis worden, niet een nationaal 
paleis. ‘In de uitdrukkingen “grondwettig 
verbond” en “paleis der Staten-Gene-
raal”’ lag ‘een gansche cursus staatsregt 
naar den beginselen van de Minister’, zo 
meende de antirevolutionaire voorman. 
Het plan stond volgens Groen bol van 
‘partijgeest’ en  ‘revolutionaire’ ideeën 
en zou dan ook nooit ‘een punt van 
vereeniging’ kunnen zijn. Wat de zaak 
bovendien nog extra gevoelig maakte, 
was dat Thorbecke deze ‘twistappel’ 
had opgeworpen op een moment dat 
uitgerekend in het teken stond van nati-
onale eendracht en de bevrijding van het 
revolutionaire juk van de Fransen!

Dergelijke verwijten, afkomstig van een 
vooraanstaand Kamerlid als Groen, kon 
Thorbecke natuurlijk niet over zijn kant 
laten gaan. De reactie van de minister 
op de aantijgingen was echter allerminst 
krachtig. Hij draaide voornamelijk om de 
kern van de zaak heen en kwam niet met 
echte antwoorden. Zo wilde Thorbecke 
niet ingaan op het commentaar dat het 
paleis enkel de liberale zaak huldigde, 
omdat de regering per definitie boven 
‘alle partijbedenking en partijverdeeld-
heid’ zou staan. Ook achtte hij het ‘de 
regering onwaardig’ om te reageren op 
een vergelijking met het revolutionaire 

Frankrijk. In plaats van het draagvlak 
voor zijn plan te verbreden, trachtte de 
minister bovendien het voorstel zo snel 
mogelijk door het parlement te loodsen. 
Dat de Tweede Kamer op dat moment 
verre van compleet was, kwam Thorbec-
ke goed van pas. Dankzij het grote aantal 
afwezigen werd het plan met 29 stem-
men voor en 19, voornamelijk conser-
vatieve en antirevolutionaire, stemmen 
tegen aangenomen.

Hiermee leek de weg naar de omstre-
den nieuwbouw vrij. In de jaren die volg-
den werd dan ook flink werk gemaakt 
van de zaak. Er werd een prijsvraag 
uitgeschreven en een speciale commis-
sie van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken werd langs de verschillende 
regeringscentra van Europa gestuurd om 
kennis te nemen vergelijkbare bouwpro-
jecten in het buitenland. Ondanks deze 
inspanningen kwam het einddoel niet 
dichterbij. Sterker nog, hoe meer tijd er 
verstreek, des te meer de onenigheid en 
onvrede over het project toenam. Niet 
alleen tussen verschillende groepen in de 
Kamer, ook tussen de liberalen onder-
ling stonden de verhoudingen inmid-
dels op scherp. Met name op de vraag 
wat de meest gepaste wijze was om de 
nieuwe staatkundige verhoudingen in 
het gebouw tot uitdrukking te brengen, 
kwam geen unaniem antwoord. Wat voor 

de één representatief was, gold voor de 
ander als volledig ongepast.

Verenigd in een gemeenschappe-
lijk verleden
Groens voorspelling dat het nieuwe re-
geringscentrum nooit ‘een punt van ver-
eeniging’ zou zijn, werd op deze manier 
meer bewaarheid dan hij zelf had kunnen 
vermoeden. Architecten, beleidsmakers 
en politici die enkele jaren eerder nog 
met goede moed aan het project waren 
begonnen, rolden nu vechtend door de 
gangen van het ministerie. Door dit vele 
geruzie raakte het paleisplan geleidelijk 
steeds meer naar de achtergrond, tot het 
uiteindelijk omstreeks 1875 definitief in 
een van de archiefkasten van het depar-
tementsgebouw verdween. Ondertussen 
hadden steeds meer liberalen zich aan bij 
het verzet tegen de mogelijke nieuwbouw 
aangesloten. Overtuigd van de gedachte 
dat waardering voor de eigen geschiede-
nis de maatschappij ten goede kwam, 
zouden zij nu samen met conservatieven 
en antirevolutionairen pleitten voor het 
behoud van de historische bebouwing.

Dat wij tegenwoordig nog van het Bin-
nenhof kunnen genieten, is grotendeels 
aan dit bondgenootschap te danken. In 
het laatste kwart van de negentiende 
eeuw wisten liberale, protestantse en 
katholieke opiniemakers en politici 
gezamenlijk met succes het huisvestings-
beleid een nieuwe richting op te sturen: 
de ideologische component verdween 
hiermee uit de discussie en in plaats 
daarvan kreeg de nadruk op cultivering 
van het gemeenschappelijke verleden 
de overhand. Het was een pragmatische 
oplossing die misschien zelfs principiële 
politici als Thorbecke en Groen van 
Prinsterer zou hebben kunnen bekoren: 
voortaan was het Binnenhof niet langer 
meer inzet van politieke strijd, maar gold 
het juist vanwege zijn pluriforme karak-
ter en historisch gegroeide architectuur 
als nationale plek bij uitstek.

Noten
 1  Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal, 1863-1864
 2  Diederik Smit en Henk te Velde (eds.), Van 

Torentje tot Trêveszaal. De geschiedenis van de 
noordzijde van het Binnenhof  (Den Haag 2011).

 3  Carmen Smits, ‘Een nieuw regeringscentrum voor 
Nederland. Ontwerptekeningen van Johannes 
Craner, 1848-1866’, Kunstlicht 20 (1999), 27-28

 4  Jouke Turpijn, Mannen van gezag. De uitvinding 
van de Tweede Kamer, 1848-1888 (Amsterdam 
2008).

 5  Henk te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbe-
sef. Liberalisme en nationalisme in Nederland, 
1870-1918 (Groningen 1992).

PERSONALIA
Diederik Smit (1983) 
studeerde moderne 
politieke geschiedenis 
aan de Rijksuniversi-
teit Groningen en is 
sinds 2010 verbonden 
aan de vakgroep 

Vaderlandse Geschiedenis van de 
Universiteit Leiden. In het voorjaar van 
2015 hoopt hij te promoveren op het 
proefschrift Het belang van het Bin-
nenhof, twee eeuwen Haagse politiek, 
huisvesting en herinnering.



Ontwerptekening voor het ‘Paleis der Staten-Generaal’ door het Beierse architectenduo 
Emil en Ludwig Lange (1863)

DUEL OM HET BINNENHOF
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VITRINE & AANGELICHT

Gerard Raven

l  De tentoonstellingen zijn gesorteerd op 
einddatum. 

l  Omdat bijna alle musea de museum-
kaart accepteren wordt dit niet meer 
vermeld.

l  Vraag eens een rondleiding of school-
programma aan! 

t/m 12 april
Eten en drinken in middeleeuwse kloos-
ters. Monniken aten weliswaar maar twee 

keer per dag, zwegen doorgaans gedu-
rende de maaltijd, maar de gerechten 
waren smakelijk en vullend. Klooster Ter 
Apel (Gr), www.kloosterterapel.nl.

permanent
Tusschen twee vuren. Nieuwe vaste 
presentatie over Nederland en de Eerste 
Wereldoorlog. Huis Doorn,  
www.huisdoorn.nl.

permanent
De Bijbelzaal van het Bijbels Museum in 
Amsterdam is verhuisd naar een boven-
verdieping. In deze zaal wordt het ver-
haal verteld over de oorsprong, invloed 
en inhoud van de Bijbel. De zeventig 
thema’s zijn gekozen met inbreng van 
het publiek. Onder de bruiklenen een 
groots 17e-eeuws schilderij door Massimo 
Stanzione, waarop Salome en het hoofd 

van Johannes de Doper staan afge-
beeld. Bijbels Museum, Amsterdam,  
www.bijbelsmuseum.nl.

AANGELICHT

Nationaal Militair Museum
Bij uitzondering mocht ik het museum in opbouw bezoeken, in 
september. Op een  oppervlak van vier voetbalvelden loop je onder 
vliegtuigen en tussen pantserwagens en tanks. De eerste zaal Ne-
derland en de wereld is een historische inleiding rond een kaart van 
Nederland met vestingwerken en filmprojecties. In De krijgsmacht 
worden marine, land- en luchtmacht en marechaussee gepre-
senteerd. Mensen bestaat uit dertig filmcabines met persoonlijke 
verhalen: van een commando die haar been verloor tot marinier 
Marco Kroon die de Willemsorde kreeg maar ook bij een drugszaak 
betrokken was. Ze gaan dus geen pijndossiers uit de weg. In de zaal 
Krijgsmacht en maatschappij evenmin. Zo zie je affiches vóór en 
tegen de krijgsmacht. In een grote maquette verschillende manie-
ren waarop defensie een rol speelt in het gewone leven, zoals bij de 
Nationale Herdenking. Ten slotte een zaal De toekomst, met projec-
teerbollen Waar maak jij je zorgen over? Van een zwaar onderwerp 
is een boeiend geheel gemaakt voor jong en oud. 

Wees een gids
John Exalto (red.), Wees een gids! De Drie-
star tussen vreemdelingschap en partici-
patie, Heerenveen: Royal Jongbloed, 2014; € 
22,50; 459 blz.; ISBN 978 90 889 7103 7. 

Ardjan Logmans

Het boek Wordt een Heer! (2012), over de Driestar-geschie-
denis tot de jaren zeventig, beschrijft de “emancipatie van 
bevindelijk gereformeerden”. Die richtten een eigen school 
op en zochten hun reformatorische achtergrond vorm te 
geven in het onderwijs. Het tweede boek Wees een gids! 
(2014) onder redactie van John Exalto beslaat het recentere 
verleden van de Goudse hogeschool. Het geeft volgens de 
subtitel zicht op het verloop van de emancipatie van school 
- én reformatorische zuil - via de twee sporen “vreemdeling-
schap en participatie”. 

De Driestar boog zich vooral over de mate van participatie. 
Het gebruik van film in het onderwijs, het opvoeren van to-
neelstukken door studentenvereniging Mozaïek of het spre-
ken over geloofskwesties: de vervalthese speelde de school 
parten, aldus Ton van der Schans. Die theorie, die vanouds 
veel aanhangers heeft in refoland, gaat ervan uit dat de zuil 
uiteen zal vallen als de identiteit niet meer wordt geprakti-
seerd volgens bepaalde conventies. Om dat tegen te gaan, 
reageerden kerken als hoeders van de zuil soms met buiten-
gewoon scherpe bewoordingen richting De Driestar. 

Tom Hage ontwaart vanaf de eeuwwende openheid met 
betrekking tot de ‘wereld’. De antithese is afgenomen en 
binnen refokringen beroept men zich op een langere en rij-
ker geschakeerde theologisch-kerkelijke traditie dan vroeger. 
Pogingen om De Driestar internationaal op de kaart te zet-
ten, vragen bovendien om een nieuwe doordenking van de 
identiteit in de context van het internationale protestantisme. 

Meer participatie dus. Van der Schans en Exalto vragen zich 
af of het vreemdelingschap door De Driestar goed is door-
dacht. Heeft de bezinning op reformatorisch leraarschap en 
een reformatorisch-pedagogische visie echt iets opge-
bracht? Of is De Driestar vooral een fysieke pleisterplaats 
van bevindelijk gereformeerden? 

De geconstateerde toegenomen contacten tussen de 
eigen cultuur en omringende culturen zullen ongetwijfeld 
de relatie van De Driestar en haar achterban hebben be-
invloed – al lijkt de vervalthese te lijden aan waardevermin-
dering. Verkettering verliest terrein, samenwerking ondanks 
identiteitsverschillen prevaleert. De cross-culturele contacten 
roepen tevens de vraag op, waarmee Fred van Lieburg het 
boek afsluit, naar het hoe en waarom van de “wisselwerking 
van exogene en endogene factoren in de reformatorische 
zuilgeschiedenis.”

RECENSIE WEES EEN GIDS

December:
L. J. Dorsman en P. J. Knegt-
mans (red.), Theologie, waar-
heidsliefde en religiekritiek. 
Over geloof en wetenschap 
aan de Nederlandse universi-
teiten sedert 1815, 144 blz.,  
ISBN 978 90 870 4471 8, € 14,-

F. Tang, De Middeleeuwen, 
Amsterdam: Prometheus/Bert 
Bakker, 168 blz.,  
ISBN 978 90 351 4321 0, € 9,95.

C. van Wamelen, Family life 
onder de VOC, Hilversum: 
Verloren, 590 blz.,  
ISBN 978 90 870 4494 7, € 49,-

Januari:
F. van Lieburg, De wereld in, 
Amsterdam: Prometheus/Bert 
Bakker, 400 blz.,  
ISBN 978 90 351 4063 9,  
€ 39,95.

Februari:
R.K. Massie, Peter de Grote. 
Een biografie, Utrecht: Omni-
boek, 800 blz.,  
ISBN 978 94 019 0392 9,  
€ 24,99.

Maart:
H. Kissinger, Wereldorde, Hou-
ten: Spectrum, 400 blz.,  
ISBN 978 90 003 4139 9,  
€ 29,99. 

T. W. Ryback, Hitlers eerste 
slachtoffers, Amsterdam:  
Hollands Diep, 336 blz.,  
ISBN 978 90 488 2430 4,  
€ 19,99 

April:
J.Th.M. Bank, God in de 
oorlog. De rol van de Kerk in 
Europa 1939-1945, Amster-
dam: Balans, 560 blz.,  
ISBN 978 94 600 3806 8, € 45,-

A. Beevor, Het Ardennenof-
fensief, Amsterdam: Ambo | 
Anthos,  
ISBN 978 90 263 2783 4,  
€ 24,99.

A. van der Woud, De nieuwe 
mens. De culturele revolutie in 
Nederland rond 1900, Amster-
dam: Prometheus/Bert Bakker, 
336 blz.,  
ISBN 978 90 351 4291 6,  
€ 24,95.

A. Zamoyski, De Fantoomter-
reur. Revolutiedreiging en de 
onderdrukking van de vrijheid 
1789-1848, Amsterdam:  
Balans, 560 blz.,  
ISBN 978 94 6003 926 3,  
€ 27,50.

Mei:
NIOD, Oorlogen overzee. Mili-
tair optreden door compag-
nie en staat buiten Europa 
1595-1814, Amsterdam: Boom, 
460 blz.,  
ISBN 978 90 895 3358 6,  
€ 49,90.

K. Schulten, Waterloo 18 juni 
1815. De val van de adelaar, 
Zutphen: WalburgPers,  
288 blz.,  
ISBN 978 90 573 0426 2, € 
19,95.

AANKONDIGINGEN EN 
RECENT VERSCHENEN

Het ophangen van een Dakota.

Statenbijbel Beeld Niek Stam

Tijdelijke hereniging Statenbijbel
Tot begin februari was het eerste exem-
plaar van de Statenvertaling tijdelijk 
herenigd met zijn oorspronkelijke be-
waarplaats, een eikenhouten kist. De kist 
staat in de nieuwe Catharinazaal van 
Museum Catharijneconvent, samen met 
de andere topstukken. De Statenbijbel 
met paarsfluwelen omslag is inmiddels 
terug in Het Utrechts Archief. Hier worden 
immers de archieven van de meeste 
Nederlandse kerkgenootschappen 
bewaard. Bovendien werd onlangs de in-
ventarisatie van de landelijke hervormde 
en gereformeerde archieven afgerond 
met een studiedag in het Landelijk Dien-
stencentrum. Zo is 5 kilometer toeganke-
lijk uit de jaren 1566-2004!



Meesturen vanaf de achterbank

Bestel nu op www.debanier.nl/meesturen
of ga naar de boekhandel

Bestel nu op www.debanier.nl/geschiedenis
of ga naar de boekhandel

E-book € 8,95

Geschiedenis in beeld 

Dit boek bevat drie stripverhalen die de geschiedenis 
van Nederland tot leven brengen.

•  Karel de Grote in gevaar
•  Floris V en Reinald de Rijmer
•  Wat is er gebeurd?

Peter Boer

  Wat is er gebeurd?

9,95

De SGP als Stille Gedoog Partner 2010-2012
Een verhelderend boek met tot nu toe onbekende 
details over de unieke positie van de SGP tijdens 
kabinet Rutte I. In beeldende taal schetst De Jong 
hoe het er in de contacten tussen de coalitie en 
de tweepersoonsfractie aan toeging. Tevens biedt 
dit boek interessante observaties over de 
veranderingen in de SGP 
in de afgelopen decennia. 
Een must have voor 
iedere SGP’er!

Addy de Jong

11,90

Mijlpalen op de weg naar vrijheid 

In 2015 is het 70 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer in 
Flossenbürg werd omgebracht. Deze reis volgt Dietrich 
Bonhoeffers voetsporen in het zuiden van Duitsland. Van 
Tübingen waar hij gestudeerd heeft naar de bergen van Beieren 
(Ettal) waar hij heeft gewerkt aan zijn ethiek tot in 
concentratiekamp Flossenbürg waar hij op 9 april 1945 werd 
terechtgesteld. Deze indrukwekkende reis is van vrijdag 12 tot en 
met dinsdag 16 juni 2015.  
 
Prijs:    € 675,- p.p. (op basis van 2-persoonskamer)   
  € 730,- p.p. (op basis van 1-persoonskamer) 
Inclusief:  In de reissom zijn alle kosten voor  vervoer,   
  overnachtingen, alle maaltijden, toegangen,  
  gidsen inbegrepen.    

  ●    Bonhoeffer Verdiepingsreis 

  ●    12 t/m 16 juni 2015 

  ●    Gerard en Rieke den Hertog 

  ●    Begeleiding: Philip Veldhuizen 

  ●    Lezen in Bonhoeffers Ethiek 

  ●    Barmer Thesen 

  ●    Verblijf in klooster in Ettal 

  ●    Bezoek aan kamp Flossenbürg 

Meer informatie: www.historizon.nl | info@historizon.nl  
Tel.: 088 6360200 | Historizon, Postbus 283, 2160 AG Lisse  

advertenties


