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De terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft niets op met het verleden, blijkt 
uit berichtgeving in de media. Het oorlogsgeweld heeft dit jaar eeuwenoude 
steden als Nimrod, Mosul en Ninevé bereikt. Op Twitter zwerven foto’s rond van 
mannen die beelden en andere artefacten uit musea omtrekken en bewerken 
met houwelen – een hedendaagse beeldenstorm. Nu is dat voor deze musea nog 
niet het ergste. De topstukken zijn op tijd in veiligheid gebracht. Bovendien liggen 
veel originelen in Europese musea. Erger is dat bomkraters en raketinslagen ook 
archeologische resten verbrijzelen die nog in de grond zijn te vinden. Juist in dit 
gebied, de bakermat van de beschaving, wordt toekomstig historisch onderzoek 
ernstig bemoeilijkt. De houwdegens van IS hebben echter hun eigen kijk op het 
verleden. Ze beschouwen zichzelf als verspreiders van de ware islam en willen 
met terugwerkende kracht ook het verleden islamiseren. Alles wat niet past in hun 
opvatting wordt verwoest. Daarmee doen zij het verleden onrecht.

Het verleden recht doen is overigens geen gemakkelijke opgave. In de 26 jaar 
dat Transparant bestaat, is daar voortdurend naar gezocht. Dat is immers een 
onderdeel van de christelijke visie op historisch onderzoek. Ook in dit nummer van 
Transparant zoeken historici naar een eerlijke kijk op de geschiedenis. 

Peter van der Velden schrijft over de Armeense genocide, die honderd jaar gele-
den werd uitgevoerd. Veel Turken erkennen de term genocide niet en kiezen liever 
voor een vaderlandslievender beeld van de geschiedenis. Van der Velden heeft 
een keur aan websites voor u uitgezocht om meer kennis op te doen over het 
drama van 1915. 

Gertram Schaeffer betoogt dat de Romeinse keizer Constantijn de Grote een beke-
ringsproces tot het christendom onderging vanaf het jaar 312. Pas tien 
jaar later begreep hij dat Christus de Koning der koningen is. Schaeffer kruist de 
degens met Henk Singor die uitgaat van een duidelijke overgang naar het chris-
tendom in 312. 

Pieter Prins levert een goed gedocumenteerd artikel over het gebied Zeeuws-
Vlaanderen, dat tijdens Nederlands-Indië (1815-1830) verdeeld was over aanslui-
ting met Nederland. Hij ontkracht de gangbare gedachte dat katholieken vanuit 
hun religieuze achtergrond zich met hand en tand hebben verzet tegen ‘annexa-
tie’ van hun grondgebied door het protestantse Nederland. 

Tot slot nemen we afscheid van onze hoofdredacteur David Onnekink. Jarenlang 
heeft hij zich ingezet voor Transparant, waarvan de laatste jaren als hoofdre-
dacteur. Hij maakte lezers bekend met interessant historisch onderzoek dat aan 
universiteiten wordt verricht en bracht hen in contact met “christen-historici” buiten 
de landsgrenzen. Onder zijn leiding onderging het blad enkele jaren geleden een 
forse restyling. Het maakte Transparant weer fris en leesbaar. Meer over hem kunt 
u lezen in het interview. Als nieuwe hoofdredacteur wil ik hem hartelijk danken voor 
zijn werk. 

Ondanks de verandering in de hoofdredactie houden we continuïteit in actualiteit 
en kwaliteit van onze artikelen. We gaan brainstormen hoe we het blad nog beter 
kunnen aansluiten op uw wensen. Wilt u daarin meedenken? Reageer via de 
adresgegevens in de colofon op de linkerpagina of via het contactformulier op 
christenhistorici.nl. Alvast bedankt! 

Ardjan Logmans 
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Op avontuur met Abraham Kuyper Herdenking 70 jaar capitulatie 
Japan

Benoemingen Oude kaarten van Zeeland

Ottomaanse kameel opgegraven 
in Oostenrijk

Te koop: Nieuwe Kerk Delft

Na zijn verkiezingsnederlaag in 1905 keerde Abraham 
Kuyper Den Haag de rug toe, onder het motto: 
“Ter genezing van een bekrompen zin werkt niets 
zoo weldadig als een bad in een geheel anderen 
werkelijkheid dan waarin men gemeenlijk verkeert.” 
Kuyper maakte een enorme reis door zestien landen 
rondom de Middellandse Zee. Over zijn reis en 
observaties schreef hij vervolgens het lijvige boek 
Om de Oude Wereldzee. In de gelijknamige IKON-
documentaire reist George Harinck, oud-hoofdredacteur 
van Transparant, Abraham Kuyper achterna. In acht 
delen maken we kennis met de fascinerende afwisseling 
van culturen en religies in het gebied, en worden 
Kuypers scherpe observaties gekoppeld aan de actuele 
problemen van de landen rondom de oude wereldzee. 
Wekelijks te zien tot en met 28 juni. 

Voor het Koninkrijk der Nederlanden eindigde de 
Tweede Wereldoorlog niet op 5 mei, maar pas op 
15 augustus 1945, toen Japan capituleerde. Bij het 
Indisch Monument te Den Haag wordt op 15 augustus 
de capitulatie van Japan herdacht, alsmede alle 
slachtoffers van de Japanse onderdrukking in Zuidoost-
Azië. Het Indisch Monument kwam pas in 1988 tot stand. 
Het duurde zo lang omdat er in Nederland vlak na de 
oorlog veel schaamte was over het koloniaal verleden. 
Daardoor moesten de oorlogsslachtoffers uit de 
voormalige kolonie Nederlands-Indië lang wachten op 
erkenning van hun leed door de overheid. Het thema 
van de herdenking is dit jaar: ‘Jouw herinnering, mijn 
verhaal.’

Historicus prof. dr. Henk te Velde is benoemd tot lid 
van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der 
Wetenschappen. Te Velde is hoogleraar Vaderlandse 
Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Aan 
dezelfde universiteit is prof. dr. Marlou Schrover 
benoemd als hoogleraar Economische en Sociale 
Geschiedenis. Zij volgt Leo Lucassen op, sinds 
september vorig jaar directeur onderzoek van het 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 
Ten slotte een opmerkelijke wissel in museumland. 
Bij Villa Mondriaan te Winterswijk wordt de oudste 
museumdirecteur van Nederland, Wim van Krimpen 
(72), per 15 september opgevolgd door de jongste 
directeur: Anne Kremers (24). Villa Mondriaan was het 
woonhuis van schilder Piet Mondriaan, en nu is het een 
museum over zijn jonge jaren.

De kaart van Zeeland is de afgelopen 
eeuwen vaak en ingrijpend gewijzigd. Niet 
alle geschiedenis van de provincie is nog 
in het landschap terug te zien. Historische 
kaarten bieden dan uitkomst. Historisch 
geograaf Aad de Klerk selecteerde er 48 en 
publiceerde De oude kaarten van Zeeland. 
Stad en dorp, land en water in vier eeuwen 
cartografie. De kaarten getuigen van de 
eeuwenlange worsteling met het water. Maar 
vooral is het een feest van kleur en details. 
Burgen en forten, sluizen, dijken, molens, 
weggetjes en watergangen sieren de kaarten. 
De begeleidende teksten leiden de lezer door 
het oude landschap en verklaren de vaak 
gewijzigde lijnen bij stad en dorp.  

In de Oostenrijkse stad Tulln an der Donau 
is bij opgravingen een compleet 17e-eeuws 
kamelenskelet gevonden. Dat is nog nooit eerder 
gebeurd. Eerst dachten de archeologen dat het 
een skelet van een koe of een paard betrof. Na 
onderzoek ontdekten ze dat het een hybride 
dromedaris-kameel was, het type waarvan het 
Ottomaanse leger veel gebruikmaakte. Vreemd is 
echter de locatie: Tulln is nooit door de Ottomanen 
veroverd. De archeologen vermoeden dat de 
kameel geruild, buitgemaakt of achtergelaten 
is na de Slag bij Wenen in 1683. Het Habsburgse 
leger versloeg toen het leger van de Ottomaanse 
grootvizier Kara Mustafa.  

De Nieuwe Kerk in Delft moet worden gerestaureerd 
en daarom zijn delen van de kerk ‘te koop’. 
Symbolisch, zo staat voor de zekerheid op de website. 
De kopers ondersteunen de restauratie en ontvangen 
als dank een certificaat en een originele daklei 
van de Nieuwe Kerk. De prijzen variëren nog al. Het 
begint bij 15 euro voor een orgelpijp uit het rugwerk. 
Een kerkenraadsbank is op 500 euro getaxeerd en 
het monument voor het jonggestorven prinsesje 
Wilhelmina Frederika Louise Pauline Charlotte moet 
950 euro opleveren. Zij was het derde kind van koning 
Willem I. De hoofdprijs zijn het avondmaalstel en het 
monument van Hugo de Groot. Vraagprijs: 10.000 
euro. Kleine portemonnee? Je kunt online ook een 
vrije gift doen in het kerkezakje. De restauratie kost in 
totaal 11 miljoen euro.

NIEUWS

Om de Oude Wereldzee Beeld TU Kampen

Marlou Schrover Beeld NWO

Ottomaanse kameel Beeld Alfred Galik, Vetmeduni Vienna

Krantenartikelen over de capitulatie van Japan (1945) Beeld Geheu-
gen van Nederland

Nieuwe Kerk Delft Beeld netherlands-tourism

Middelburg, door Jacob van Deventer (1550-1575) Beeld SCEZ
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INTERVIEW ONNEKINK



Historische verhalen hebben, weinig verrassend misschien, altijd een begin en 
een einde. Dat geldt ook voor dit verhaal. Voor David Onnekink is na ruim der-
tien jaar redactielidmaatschap van Transparant – waaronder de laatste vier 
jaar als hoofdredacteur – een einde gekomen. Maar wie is David eigenlijk en 
wat houdt hem als historicus bezig? Wat drijft hem als christen-historicus en wie 
inspireerden hem? Bij zijn afscheid blik ik met hem terug op de achterliggende 
jaren, maar kijk ik ook naar de toekomst. Dat christen-historici ertoe doen, is voor 
hem geen vraag, wel hoe hun bijdrage nu concreet gestalte dient te krijgen. 
Een vraaggesprek met een bescheiden historicus, die telkens weer geboeid 
raakt door het historische verhaal en blijvend op zoek is de zin van de geschie-
denis duidelijk te maken.

Zoeken naar 
de verbinding

Johan van de Worp

Sinds 2007 is David universitair docent 
aan de Universiteit Utrecht, waar hij 
onderzoek verricht naar internationale 
betrekkingen in de vroegmoderne tijd. 
Dat David geschiedenis ging studeren 
lag overigens niet geheel in de lijn der 
verwachting. Aanvankelijk wilde hij 
namelijk natuurkunde studeren en was 
geschiedenis zijn tweede keus. Zoals bij 
veel historici heeft ook hem de historie 
overmand. “Wat bij mij de belangstel-
ling wekte voor geschiedenis, waren de 
verhalen. Nieuwsgierigheid was daarbij 
een belangrijke drijfveer. Toen ik in de 
brugklas zat, voelde ik mij op één plek in 
de school echt thuis. Dat was de biblio-
theek. Ik weet nog goed dat ik daar 
een boek over Rome zat te lezen. Voor 
een moment kon ik daarin wegkruipen, 

heerlijk vond ik dat. De fascinatie voor 
verhalen is altijd gebleven.”
 Behalve verhalen zijn het vooral 
personen geweest die deze fascinatie voe-
ding hebben gegeven. “Uiteindelijk ben 
ik geschiedenis in Utrecht gaan studeren. 
Geschiedenis vond ik vooral heel leuk. 

Toch heeft zij mij pas echt gegrepen toen 
ik colleges bij Johan Aalbers volgde. Hij 
hield zich bezig met de geschiedenis 
van de Republiek, in het bijzonder de 
buitenlandse politiek. Hoewel hij mis-

schien niet zo bekend is, was hij in de 
jaren '80 een van pioniers op het gebied 
van de diplomatieke geschiedenis. Voor 
mij is hij een belangrijke inspiratiebron 
geweest. Tijdens colleges deed hij alles 
uit zijn hoofd – ik zal het nooit verge-
ten. Drie kwartier lang verhaalde hij op 

meeslepende wijze tal van anekdotes.” 
Dankzij Aalbers’ inspirerende optreden 
werd Davids belangstelling gewekt voor 
de vroegmoderne geschiedenis, want ook 
dat stond niet vast. “Ik heb nog nage-

Als christen-historici moeten wij veel 
meer inspelen op de recente  
ontwikkelingen in de historiografie.

David Onnekink Beeld Erdee Media Groep
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dacht me te specialiseren in de oudheid 
of de middeleeuwen, maar het is de 
vroegmoderne tijd geworden. Geschie-
denis spreekt mij aan als het anders is. 
Voor mij geldt: hoe verder weg, hoe 
exotischer, hoe beter. Ik vind het interes-
santer om iets te weten te komen over 
19e-eeuws China dan over Nederland na 
de Tweede Wereldoorlog.” 

De studie werd vervolgd in York, Edin-
burgh en Londen. In de Engelse hoofd-
stad schreef hij onder begeleiding van de 
bekende Britse historicus Jonathan Israel 
een proefschrift over Hans Willem Ben-
tinck (1649-1709), de vertrouweling van 
koning-stadhouder Willem III. “Tot mijn 
eigen verbazing was Israel erg geïnteres-
seerd in mijn onderzoeksthema, terwijl 
hij toen al bezig was met zijn grote 
verlichtingsproject.” Het boek werd door 
collega-historici positief ontvangen, maar 
zelf blijft David bescheiden én kritisch. 
“Het is een leuk boek geworden, maar ik 
vraag mij af of er genoeg in zat. Achteraf 
gezien weet ik niet zeker of ik opnieuw 
een biografie als thema voor een promo-
tieonderzoek gekozen zou hebben.” 

Geloof en wetenschap
Door zijn onderzoek naar Bentinck 
raakte David geïnteresseerd in de 
relatie tussen religie en internationale 
betrekkingen. Daarover redigeerde hij 
een bundel essays, War and Religion 
after Westphalia (1648-1713). Op dit 
moment legt hij de laatste hand aan een 
boek over de Vrede van Utrecht (1713), 
waarin hij (religieuze) discoursen ana-
lyseert. “Je ziet dat in die tijd religieuze 
metaforen worden ingezet voor politieke 
doeleinden. Ik ben erg geïnteresseerd in 
de vraag hoe dat gebeurt.”

Daarmee is de brug geslagen naar een 
belangrijk gespreksonderwerp. Wat is 
een christen-historicus eigenlijk? Hoe 
merken collega-historici en studenten 
dat op? “Om eerlijk te zijn weet ik niet 
zo goed hoe mensen merken dat ik een 
christen-historicus ben. Ik vind het 
heel veilig om als vakman geschiede-
nis te schrijven. Als docent ben ik in de 
eerste plaats vertegenwoordiger van de 
Universiteit Utrecht. In de collegezaal 
ben ik ook christen, maar dat ga ik niet 
expliciet tegen mijn studenten zeggen. 
Wel verzet ik mij tegen atheïstische sup-
posities, die als wetenschappelijk worden 
gezien, maar het niet zijn.” 

De vraag kan wat concreter gesteld 
worden. Oud-voorzitter van de Ver-
eniging van Christen-Historici (VCH), 
Beatrice de Graaf, onderscheidde drie 
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stromingen of pijlers binnen de vereni-
ging: zij die stellen dat een vorm van 
christelijke geschiedbeoefening mogelijk 
is (het zoeken naar Gods hand in de 
geschiedenis), zij die de ‘eigen’ gerefor-
meerde geschiedenis onderzoeken, en zij 
die onderzoek doen naar in de weten-
schap onderbelichte thema’s als religie, 
kerk en godsdienst. Tot welke groep 
rekent David zichzelf? “Zelf voel ik mij 
het meest bij de laatste groep thuis. Wel 
denk ik dat deze wijze van geschiedbeoe-
fening te beperkt en te veilig is. Daarom 
zoek ik een weg terug naar de eerste 
pijler, al heb ik nog geen scherpomlijnde 
ideeën. De eerste pijler is bijna uit het 
zicht verdwenen - ook binnen de VCH - 
en eerlijk gezegd vind ik dat jammer, los 
van hoe ik persoonlijk tegen christelijke 
geschiedbeoefening aankijk.”

Is Gods hand voor ons mensen 
zichtbaar?
“Als het gaat over Gods hand in de 
geschiedenis ben ik bang dat het te the-
oretisch of te nationalistisch is. Te veel 
wordt het spreken hierover verbonden 
aan specifieke gebeurtenissen in de va-
derlandse geschiedenis. Persoonlijk vind 
ik dat te beperkend, te evenementieel. 
Tegelijk heb ik er wel degelijk affiniteit 
mee, al blijft het een zoektocht. Zelf zou 
ik andere woorden gebruiken en niet 
spreken over Gods hand in de geschie-
denis. Daarvoor is Gods handelen te 
complex voor het menselijk begrip. Een 
van de historici die mij op dit gebied het 
meest geïnspireerd heeft, is Herbert But-
terfield met zijn Christianity and History. 
Hij durfde Gods hand in geschiedenis 
niet aan te wijzen, maar hij wees wel heel 
duidelijk op patronen van het kwaad en 
de zonde, die volgens hem wel zichtbaar 
waren. Hij stelde: als er zoiets als een 
christelijke geschiedbeoefening bestaat, 
zou je als christen-historicus met jouw 

methode in staat moeten zijn de geschie-
denis van middeleeuws-China te beschrij-
ven. Ik ben bang dat wij dat niet kunnen, 
omdat daar geen reformatie heeft plaats 
gehad, of bijvoorbeeld een armada. 
Natuurlijk geloof ik dat Gods hand ook 
in China is, maar wij hebben als historici 
geen methode om die geschiedenis te 
beschrijven. 

Hoe zou je de verbinding tussen 
de eerste en derde pijler willen 
vormgeven?
“A.Th. van Deursen noemde de huidige 
generatie christen-historici ‘postmodern’. 
Persoonlijk vond hij dat betreurenswaar-
dig, maar ik denk dat zijn constatering 
juist is. Postmodernisme is alleen niet 
hetzelfde als relativisme of je afzetten 
tegen een bepaalde traditie. Ik voel totaal 
geen behoefte mij tegen bepaalde tradi-
ties af te zetten. Om eerlijk te zijn vind ik 
het een typische Nederlandse gewoonte 
om dat wel te doen. Het getuigt van een 
soort culturele adolescentie. Dit vind ik 

Van de voorzitter

Arjan Nobel

Hij is al jaren een van dé gezichten van de VCH. Hij was betrok-
ken bij meer dan veertien jaargangen van Transparant. In 
2002 begonnen als redacteur, sinds 2010 als hoofdredacteur. 

David Onnekink, een bescheiden en bevlogen historicus. Met ingang van dit num-
mer neemt hij afscheid.

“Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van een christen-historicus?” Die vraag 
stelde Andries Knevel dit voorjaar tijdens een radio-interview aan David Onne-
kink. Zijn antwoord: “Er is zo ontzettend weinig kennis over religie. Ik denk dat puur 
vertellen wat christenen dachten, wat deze mensen dreef, daar moet iets zoutends 
van uitgaan.” Het antwoord is karakteristiek en geeft ook precies weer wat zijn 
betekenis was voor Transparant en de VCH. Het opdringen van standpunten was 
niet aan hem besteed: “Voorzichtigheid past bij mij.” David omschreef zijn manier 
van wetenschap bedrijven liever “als een soort indirecte apologetiek”. Tegelijkertijd 
kon hij met passie vertellen over zijn vakgebied, internationale betrekkingen in de 
vroegmoderne tijd. 

David raakte al snel na zijn afstuderen betrokken bij Transparant. In 1999 publi-
ceerde hij een artikel onder de titel Prince, kerck en unie. Een zeventiende-eeuws 
drievoudig snoer? Daarin analyseerde hij aan de hand van een aantal pamflet-
ten hoe de gereformeerden in de tweede helft van de 17e eeuw aankeken tegen 
Willem van Oranje. Vanaf 2002, toen hij toetrad tot de redactie, volgden veel meer 
artikelen, interviews en recensies. Daarbij profiteerde Transparant onder andere 
van zijn uitgebreide internationale netwerk. Historici als Benjamin Kaplan, David 
Trim, Jill Stern en verschillende anderen leverden op zijn verzoek een bijdrage aan 
ons tijdschrift.

In 2010 volgde David Ton van der Schans op als hoofdredacteur. In persoonlijke 
gesprekken was hij meermaals bescheiden over zijn rol. Feit is echter dat de 
redactie onder zijn leiding functioneerde als een hecht team, waarbij profes-
sionaliteit en gezelligheid hand in hand gingen. Onder Davids leiding maakte 
Transparant een belangrijke ontwikkeling door. Het belangrijkste moment in zijn 
carrière als hoofdredacteur was zonder twijfel de vernieuwing van het tijdschrift 
in 2012. Niet alleen de vormgeving, ook de inhoud onderging een drastische 
metamorfose. Voor David waren vorm en inhoud onlosmakelijk aan elkaar verbon-
den. Daarbij hamerde hij altijd op korte en leesbare artikelen, toegespitst op de 
doelgroep van het blad. Zonder zijn inbreng was Transparant niet het prachtige 
tijdschrift geworden dat het nu is.

We gaan Davids inspirerende leiding zeer missen. Niet alleen in de redactie van 
Transparant, maar ook als bestuur van de VCH. David was regelmatig op bestuurs-
vergaderingen aanwezig en speelde een belangrijke rol bij het uitbouwen van het 
VCH-netwerk. Tegelijk weten we dat hij zijn betrokkenheid zal blijven tonen. Vanaf 
deze plaats wil ik hem, namens bestuur en redactie bijzonder danken voor zijn 
enorme inbreng en hem, boven alles, Gods zegen toewensen.

We zijn bijzonder blij dat we, tegelijk met het afscheid van David, een nieuwe 
hoofdredacteur mogen aankondigen: Ardjan Logmans. Ardjan studeerde ge-
schiedenis in Leiden en is werkzaam als journalist en als docent geschiedenis in 
het voortgezet onderwijs. Voor de VCH is hij geen onbekende. Hij maakt al enkele 
jaren deel uit van de redactie. Hij heeft prachtige ideeën en is enorm enthousiast 
om, samen met de overige redactieleden, Transparant verder te ontwikkelen. We 
verheugen ons daar zeer op en wensen hem en de redactie heel veel succes!

Arjan Nobel is als docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en voor-
zitter van de VCH.

De VCH is voor mij 
een soort ‘thuis’.

David Onnekink Beeld Erdee Media Groep
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jammer en niet nodig. Het is mij opgeval-
len dat er in Engeland diverse atheïsten 
zijn die met veel compassie, inlevingsver-
mogen en intelligentie over de puriteinen 
kunnen schrijven. De mooiste boeken die 
ik hierover ken zijn van Tony Claydon en 
John Spurr – beiden zijn voor zo ver ik 
weet zelf geen christen. Bij hem voel ik 
helemaal geen vijandigheid of kritiek. 

Het postmodernisme biedt ook veel 
goeds. Naar mijn mening zijn Neder-
landse historici te empirisch bezig. Vaak 
vinden wij een boek mooi als een auteur 
allerlei veel nieuwe feiten boven tafel 
heeft weten te brengen. Dat heeft niet 
echt mijn belangstelling. Het aantrek-
kelijke van postmoderne historici vind ik 
hun engagement en daarmee verbonden 
hun aandacht voor discoursen en ver-
halen die bepalen hoe wij zaken inter-
preteren en tegen de wereld aankijken. 
De manier waarop wij de geschiedenis 
opschrijven heeft namelijk alles te maken 

met ons eigen mens- en wereldbeeld. 
Postmodernisten geloven in allerlei 
individuele verhalen die op een unieke 
manier in elkaar grijpen. Als historicus 
en christen kan ik daarmee uit de voeten. 
Ik geloof in één groot ‘verhaal’ [als 
geschiedtheoretisch concept, red.], het 
verhaal van de Bijbel. Ieder mens weeft 
zijn eigen ‘verhaal’ daarin.

Als christen-historici moeten wij veel 
meer inspelen op de recente ontwikkelin-
gen in de historiografie. Ik denk dat wij 
die boot alleen gemist hebben. Zonder 
het direct te willen omarmen, vind ik 
het jammer dat veel christenen bang zijn 
voor het postmodernisme. Zelf zou ik 
graag zien dat wij als christen-historici 
lenen en leren van postmoderne historici 
en het verhaal op onze manier vertellen. 
De geschiedenis moeten wij als het ware 
een beetje naar ons toetrekken. Niet  
in de vorm van een nieuwe, verzuilde 
kerkgeschiedenis, maar in het erkennen 
van het feit dat discoursen macht heb-
ben. Hierin zouden wij meer lef moeten 
hebben, daarin spreek ik ook mezelf 
aan.”

Welke positie heeft de VCH binnen 
de academische wereld? 
“Ik zie de VCH graag verticaal en ho-
rizontaal. Verticaal moet de vereniging 
verbinding zoeken tussen leden met een 
verschillende onderwijsachtergrond. In 
dit verband acht ik het belangrijk dat 
professionele historici in Transparant 
schrijven voor een breed geïnteresseerd 
publiek. Horizontaal gezien kan de VCH 
allerlei contacten met anderen leggen. 

Wat mij betreft zouden alle christen-
historici zich moeten aansluiten bij de 
VCH. Niet zozeer omdat wij een statuut 
hebben waar je achter moet staan, of dat 
je specifieke ideeën dient te hebben over 
geloof en wetenschap, maar omdat het 
zo zichtbaar is dat academici christen 
zijn, en andersom. Op universiteiten 
is het te lang vanzelfsprekend geweest 
dat academici niet-gelovig zijn. Daarom 
hoop ik dat de VCH ertoe bijdraagt 
dat collega’s en studenten het volstrekt 
normaal vinden dat ook christenen in de 
wetenschap actief zijn.” 

Wat is hierin de rol van Transpa-
rant?
“Ik geloof dat Transparant de verbin-
ding kan leggen. Dit kan door meer lef 
te tonen en nieuwe wegen te behande-
len. Niet door onze eigen identiteit los 
te laten, maar wel om te verbreden. Wij 
zijn een vereniging van Nederlandse his-
torici, dus is het logisch dat je het meest 
geïnteresseerd bent in de Nederlandse 
geschiedenis. Het is echter nuttig over 
landsgrenzen heen te zien en te kijken 
hoe ze het elders doen. Daarnaast ben 
ik van mening dat wij contact moeten 
houden met collega’s die niet onze visie 
delen. Als hoofdredacteur heb ik veel 
energie besteed aan het vragen van au-
teurs die geen christen zijn. Het meest 
opvallende is dat ik nog nooit een nega-
tieve reactie van iemand ontvangen heb 
toen ik hen benaderde om een bijdrage 
te schrijven, terwijl ik er expliciet bij zei 
dat Transparant een christelijk blad is. 
Met Luc Panhuysen heb ik naar aanlei-
ding van zijn artikel over Lodewijk XIV 
een heel gesprek gehad over wat geloof 
nu eigenlijk is. Er ontstond een open 
dialoog. Het voorbeeld van dit gesprek 
is zoals ik de VCH graag zou zien.” 

Dertien jaar maakte je deel uit 
van de redactie, waarvan bijna 
vier jaar als hoofdredacteur. Hoe 
kijk je terug op het hoofdredac-
teurschap?
“Met enige aarzeling heb ik het stokje 
van Ton van der Schans overgenomen.” 
Lachend: “Ik heb toch illustere voor-
gangers gehad. Ik heb het werk met veel 

plezier gedaan, maar na dertien jaar is 
het tijd om afscheid te nemen. Je mag 
het als een kracht of een zwakte zien, 
maar als hoofdredacteur heb ik geen 
krachtig stempel op de redactie en de 
koers van Transparant gedrukt. Wel 
heb ik het blad samen, met Beatrice 
de Graaf, meer het academische veld 
ingetrokken. Ik ben vooral op de kracht 
van mijn redactie gaan varen. Daarbij 
heb ik aangemoedigd dat alle redactie-
leden met ideeën kwamen. De redactie 
moet een microkosmos van de VCH 
zijn. Wat mij bijblijft is de inspiratie. 
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Het is wonderlijk om te zien wat er 
gebeurt als je met vijf of tien personen 
bij elkaar zit en praat over de ideeën 
die je hebt. We hebben allemaal een 
verschillende achtergrond, maar wij 
delen hetzelfde geloof. Dat bindt. 
Geloof gaat zo veel dieper dan alle 
andere overtuigingen die je hebt. Het 
mooie is dat VCH een platform biedt 
waar je zaken in vrijheid kunt zeggen, 
die je anders niet zou kunnen zeggen. 
De vereniging is voor mij een soort 
‘thuis’. In de toekomst blijf ik graag bij 
de VCH betrokken.”

In 2012 veranderde Transparant 
van vormgever. Wat heeft deze 
verandering opgeleverd?
“Hoewel de samenwerking met Boe-
kencentrum goed ging, was het tijd om 
iets nieuws te doen. Op dat moment 
was EMG de partner waarmee wij dat 
goed konden doen. Daardoor zijn ver-
schillende zaken geprofessionaliseerd, 
niet zozeer wat inhoud betreft, maar 
wel qua lay-out.”

Hoe zie je de toekomst van Trans-
parant?
“Als VCH en Transparant moeten 
wij optimistisch zijn. We leven in een 
tijd dat de oplages van tijdschriften 
kleiner worden en abonnee-aantallen 
teruglopen. Ik ben van mening dat 
Transparant kan blijven bestaan en 
zelfs nieuw publiek kan aanboren. Dit 
kan door duidelijk te maken waarvoor 
we staan, maar ook door open te staan 
voor anderen. Mijn idee zou zijn dat 
Transparant nog toegankelijker wordt 
dan het al is. De redactie moet blijvend 
haar kerntaak verstaan, oftewel het 
onderzoek van professionele historici 
goed leesbaar maken voor een breed 
publiek.” 
Aan het einde van het gesprek volgt 
nog een heldere opdracht: “Wij hoeven 
ons niet groter te maken dan wij zijn, 
maar wij mogen wel het lef hebben om 
lijnen te ontdekken of uit te zetten. 
Onlangs zag ik een word cloud van de 
onderwerpen die zijn ingediend voor 
de Nationale Wetenschapsagenda. Het 
thema religie was verrassend klein. 
Waarom zou de VCH geen platform 
kunnen zijn dit onderwerp op de kaart 
te zetten? Laten wij in ieder geval over 
religie praten en proberen het hoger 
op de agenda te krijgen. Dat laatste 
kan de VCH niet zelf, daarvoor zijn 
wij afhankelijk van de afzonderlijke 
christen-historici.” 

Interessante tijden

Wim de Jong

De in 2012 overleden historicus Eric Hobsbawm gaf zijn 
autobiografie een mooie Engelse tongue-in-cheek titel: In-
teresting times. Hij had de 20e eeuw vanaf ongeveer de ja-
ren '20 bewust meegemaakt. Het is jammer dat hij er niet 
meer bij is, want wat zou Hobsbawm gevonden hebben 
van de 21e eeuw? We zijn nu alweer anderhalf decennium 
op streek sinds de milleniumwende, en het is nog steeds 
niet duidelijk in wat voor tijden we leven. Hobsbawm werd 
beroemd door zijn boek Age of extremes, dat de ‘korte 
twintigste eeuw’ van 1914 tot 1991 beschreef. Daarna 
leken we een tijdlang in een postideologische toestand 
terechtgekomen, maar bekeken vanuit de spanningen in 
de wereld op dit moment – de gedachte aan Rusland en 
IS dringt zich op – blijkt dat een wensdroom van de jaren 
'90 te zijn geweest. Een ‘postextremum’ hebben we in ieder 
geval niet bereikt. De val van de Muur en 11 september 
hebben een cesuur met de twintigste eeuw bewerkstelligd, 
waar we nog maar nauwelijks van bekomen zijn. De his-
toricus Tony Judt zei in 2008 dat de 20e eeuw steeds meer 
een verre, vreemde tijd voor ons lijkt, die we zelfs al aan het 
vergeten zijn. 

Een eeuw geleden zaten we nu net midden in de Eerste 
Wereldoorlog, waar de komende jaren nog veel aandacht 
voor zal zijn. Die maakte een einde aan de periode van 
relatieve rust sinds 1815; in ieder geval werd die zo ervaren. 
Men had tot die fatale zomer van 1914 het gevoel nog in 
de 19e eeuw te leven. Ook al werd de moderne tijd als zeer 
bedreigend ervaren, een concept van de 20e eeuw als 
anders dan wat daarvoor kwam, was nog niet gemaakt. 
Na 1918, met de dood en verderf die de Materialschlacht 
had aangericht, was dat geen probleem meer: we waren 
definitief in de 20e eeuw geland. 

Minister Koenders waarschuwde laatst dat we nu eenmaal 
in gevaarlijke en onzekere tijden leven, en dat die voorlo-
pig niet voorbij zullen gaan. Zowel in eigen land als in de 
wereld kijken we wantrouwig om ons heen. Wellicht zal dit 
tijdvak door een laat-21e-eeuwse Hobsbawm geduid wor-
den als een age of suspicion. Een bekende Chinese vloek 
luidt: “Dat je in interessante tijden mag leven!” Gezien wat 
er gebeurde in Hobsbawms tijd, mogen we hopen dat die 
van ons saaier zal zijn.

wetenschap

Een van de  
historici die mij 
het meest  
geïnspireerd 
heeft, is Herbert 
Butterfield.

Ik vind het interessanter om iets  
te weten te komen over 19e-eeuws  
China dan over Nederland na  
de Tweede Wereldoorlog.

Christianity and History, Herbert Butter-
field Beeld Bookzangle

Wim de Jong is politiek historicus. Hij publiceerde in 2014 
zijn dissertatie Van wie is de burger? Omstreden demo-
cratie in Nederland 1945-1985. Momenteel werkt hij aan 
de VU aan een publicatie over de geschiedenis van het 
protestants-christelijk onderwijs.



mei 2015 TRANSPARANT TRANSPARANT mei 201512 1312 13

MERLE D' AUBIGNÉ

Merle d’Aubigné: 
vroom en vrolijk
Janneke de Jong-Slagman

Zijn status als grondlegger van het 
Réveil en vriend van Groen bleven wel 
overeind, maar ik ontdekte ook andere 
kwalificaties. Minder relevante welis-
waar, maar toch interessant genoeg om 
hem beter te leren kennen. Deze vond ik 
vooral in niet-Nederlandse literatuur.

In dit artikel beschrijf ik, na een korte 
biografische schets, een beeld zoals dat 
mijns inziens door de gangbare Neder-
landse literatuur opgeroepen wordt. 
Daarna zal ik dat aanvullen met minder 
bekende literatuur. Ik beperk mij tot de 
periode 1823-1831, Merles Brusselse 
jaren. 

Biografie
Jean Henri Merle werd geboren op 16 
augustus 1794 in Eaux-Vives bij Genève. 
Hij studeerde van 1813 tot 1817 theolo-
gie in Genève en kwam door de bood-
schap van de Schotse prediker Robert 
Haldane tot erkenning van de heilsfeiten 
en de godheid van Christus.1 Merle 
voltooide zijn studie in Berlijn en werd 
daarna voor een periode van vijf jaar 
benoemd als predikant van de Franse ge-
meente in Hamburg. De meeste gemeen-
teleden waardeerden hem, maar vanuit 
de kerkenraad was er een vijandige 
houding ten aanzien van zijn persoon. 
Daardoor werd de vijfjarige termijn niet 
verlengd en moest Merle in de zomer 
van 1823 zijn ‘sermon d’adieu’ houden.2 
Hij bracht vervolgens een paar maan-
den in Zwitserland door. In november 
1823 kreeg hij een beroep van de Eglise 
évangélique de Bruxelles. Dit beroep was 
door de kerkenraad geïniteerd en door 
koning Willem I geapprobeerd. Merle 

nam het beroep aan en was van 1823 
tot 1831 predikant van de Frans-Duitse 
gemeente in Brussel. Deze sterk gemê-
leerde gemeente bestond voor meer dan 
de helft uit buitenlandse leden die tot de 
eeuwwisseling in de ambassadekapel-
len van hun land hadden gekerkt. Nadat 
deze werden opgeheven, was de sterk  
internationaal georiënteerde gemeente 
ontstaan. In die kerk werden Duits- en 
Franstalige diensten gehouden. Preken in 
het Duits viel Merle in het begin zwaar.

Tijdens de Belgische Opstand van 
1830 vluchtte Merle naar Den Haag. 
Hij keerde daarna nog voor een half-

jaar naar Brussel terug, maar vertrok in 
1831 naar Genève, waar hij benoemd 
werd als hoogleraar kerkgeschiedenis 
aan de Theologische Hogeschool. Zijn 
belangrijkste werk was het schrijven van  
Histoire de la Réformation du seizième 
siècle, die tussen 1864 en 1878 in acht 
banden uitgegeven werd.

 Merle trouwde in 1829 met Marianne 
Brélaz; het paar kreeg drie kinderen. In 
1858, drie jaar na haar dood, hertrouw-
de Merle met Françoise-Charlotte Hardy, 
met wie hij nog twee kinderen kreeg.3 
Merle overleed op 21 oktober 1872 in 
Genève.

Merle d' Aubigné, gravure. Maker onbekend Beeld Janneke de Jong-Slagman Brief Merle d'Aubigné Beeld Janneke de Jong-Slagman

Jean-Henri Merle d’Aubigné was voor mij jarenlang een begrip, een naam die stond 
als een huis. Twee zaken bepaalden zijn relevantie: ik dacht de theoloog en Réveilman 
te kennen als hofprediker van koning Willem I in Brussel en als vriend van Guillaume 
Groen van Prinsterer, op wie zijn orthodoxe prediking grote invloed had. Gedurende het 
onderzoek voor mijn dissertatie werd dat beeld van Merle bijgesteld: hij is nooit hofpre-
diker geweest. 
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van Mertens tot vrouw kon nemen. 16 
De suggestie was duidelijk, maar Merle 
hapte niet toe. Heeft hij wel een poging 
gewaagd een dochter van hofprediker  
Delprat het hof te maken? Delprat 
reisde enkele jaren met het hof mee naar 
Brussel omdat hij ook werkzaamheden 
verrichtte als Geheim Secretaris voor het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij 
liet zich vaak vergezellen door zijn doch-
ters. Deze gingen ervandoor als Merle op 
bezoek kwam …17

Merle bekende een vriend: ‘Ik ben mijn 
gemeubileerde kamers zat en zou graag 
een huis huren om me in Brussel te 
vestigen. Kun jij me geen oude en lelijke 
gouvernante aanbevelen? Lelijkheid is 
geen absolute eis als ze ook al echt oud 



MERLE D' AUBIGNÉ

Misverstand
Het bekende beeld van Merle, gebaseerd 
op naslagwerken, wordt vooral gekleurd 
door Merles vermeende hofprediker-
schap. Koning Willem I zou Merle in 
1823 tot hofprediker benoemd hebben. 
Doordat de koning onder Merles gehoor 
zat én hij diens beroep-naar-Brussel 
had goedgekeurd, heeft menig schrijver 
Merle dus als hofprediker beschouwd. 
Dit is onjuist: de koning had aan zijn 
Brusselse hof geen hofpredikers. In de 
stukken van het Koninklijk Huisarchief 
komt Merle dan ook niet voor. Formeel 
was er geen enkele band tussen het hof 
en Merle. Sterker nog, op een lijst van de 
Hofcommissie, getiteld ‘Persoonen van 
distinctie wonende te Brussel’, ontbreekt 
zijn naam.4

Misverstanden hierover zijn ontstaan 
doordat het lemma ‘Merle d’Aubigné’ in 
de Christelijke Encyclopedie IV (1959) 
vermeldt: Merle ontving ‘de benoeming 
als hofprediker van koning Willem I te 
Brussel’.5 Een aantal overzichtswerken6 
baseert zich hierop en zo is Merles 
hofpredikerschap als een vaststaand feit 
aangenomen en wordt hij in Neder-
landse publicaties nog altijd hofprediker 
genoemd.7 In Oranjeliteratuur circuleren 
twee anekdotes die hierop betrekking 
lijken te hebben: de koning zou met 
Merles prediking instemmen en zelfs een 
tweede zondagse dienst bijwonen, en 
Merle zou de Oranjes vermaand hebben 
vanwege zondagse komediebezoeken.8 
Beide gevallen illustreren echter slechts 
het reguliere kerkbezoek van de koning. 
Er is geen sprake van een hofprediker 
die in functie is. En dat van een tweede 
kerkdienst sprake zou zijn geweest, is 
niet mogelijk: in de Eglise du Musée, 
het kerkgebouw van de Frans-Duitse 
gemeente, was de jaren door maar één 
dienst per zondag.

In de geschiedschrijving van het 
protestantisme in Brussel krijgen we een 
Merle te zien die gewaardeerd werd als 
gemeentepredikant, wiens kracht lag in 
een verzoenende houding ten aanzien 
van de verdeelde protestantse gemeente. 
Een aantal voorvallen toont zijn talent 
voor een goede sociale omgang, gety-
peerd door vrolijkheid en humor. Maar 

ook gaan ze over zijn vrijgezelle staat 
– Merle trad pas na zes jaar ‘Brussel’ in 
het huwelijk – en worden er toespelingen  
op zijn naam gemaakt: Merle, merel  
in het Nederlands, gaf daartoe aanlei-
ding. 

Vrijgezelle gemeentepredikant
Hoe was de situatie in Brussel? In 
1822 was ds. J.P. Charlier overleden. 
Deze predikant had een duidelijke 
bekering doorgemaakt; zijn rationalis-
tische preken veranderden daardoor in 
bezielde preken waarin ‘het waarachtige 
woord’ centraal stond.9 Een deel van de 
gemeente waardeerde deze verandering 
niet, waardoor twee groepen ontstonden, 
een vrijzinnige en een orthodoxe. In de 
vacature-Charlier wilde een ouderling 
die tot de orthodoxe factie behoorde, 
Louis Mertens, Merle graag benoemen. 
Deze rijke zakenman had grote invloed 
in Brussel, en koning Willem I gaf na 
bijna een halfjaar alsnog zijn approba-
tie.10 Toen Merle zijn intrede deed, was 
de gemeente al een jaar vacant. 

Merle werd dus met de nodige scepsis 
in Brussel verwacht. Sommigen veron-
derstelden dat hij pedant en hautain 
zou zijn, maar gemeenteleden die hem 
daadwerkelijk leerden kennen, bestreden 
dat. In een Franse brief lezen we over 
‘verzoeningen’ tussen beide partijen 
door de prediking en omgang van Mer-
le.11 Dankzij zijn leerschool in Hamburg 
kon hij goed tegemoetkomen aan de 
diversiteit in de gemeente. De prediking 
van Merle was zeker rechtzinnig, maar 
bevatte minder doctrines dan die van 
zijn voorganger, ds. Charlier.12 

Men vertelde dat Merle vrolijk en 
vriendelijk in de omgang was, en boven-
dien levendig als een echte merel.13 Hij 
deed zijn naam eer aan. Als kind was 
de naam Merle een aanleiding tot veel 
geplaag geweest. Mede daardoor zou hij 
die aangevuld hebben met d’Aubigné: 
‘Zijn hoop was stellig dat zijn ‘merle’, nu 
ze niet meer alleen was, aan de roof-
vogels der spot minder zou ten prooi 
worden.’14 Maar Brusselaren die niet 
met hem sympathiseerden, vergeleken 
de predikant ook met de merel: je hoort 
hem voortdurend, hij mengt zich overal 
in.15 

Zes jaar woonde Merle als vrijgezel in 
gemeubileerde kamers. Hij bezocht de 
familie Mertens regelmatig en mevrouw 
adviseerde hem een rijke vrouw te 
trouwen, omdat het leven in Brussel 
duur was. Een gemeentelid vond dat 
Merle gemakkelijk een van de dochters 
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is, maar een combinatie van beide kwa-
liteiten zal mijn zaak goed doen.’18  

Uiteindelijk trouwde Merle in 1829 
met Marianne Brélaz, die hij ontmoette 
in Zwitserland. Volgens Willem de 
Clercq had zij ‘een zeer innemend 
voorkomen’.19 Bovendien was ze jong, 
dus had Merle het tegenbeeld van de 
gouvernante gevonden. 

Vroom én vrolijk
Diverse Nederlandse auteurs hebben 
over de jonge Merle geschreven, maar 
hoofdzakelijk over zijn relatie met 
koning Willem I en zijn hof. Hernieuwde 
belangstelling voor de periode 1815-
1830 en raadpleging van de Brusselse 
archieven en periodieken uit en over 

die tijd geven een genuanceerder beeld 
van de predikant.20 Verder onderzoek 
naar ‘zijn’  Eglise duMusée gedurende 
die jaren zou ook veel moois kunnen 
opleveren. 

Wat de Brusselse Merle betreft: als de 
focus niet op het hof ligt, krijgen andere 
aspecten de ruimte. Hij was een uitste-
kend gemeentepredikant, die zong zoals 
hij gebekt was: naast vroom ook vrolijk, 
naast geestelijk ook geestig. 

Protestantse Kerk te Brussel. Beeld Janneke de Jong-Slagman Interieur van de Chapelle Protestante Royale te Brussel. Beeld Wikipedia
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Pieter Prins

In 1830 kwamen de Belgen in opstand tegen koning Wil-
lem I en zijn regering. De liberale en katholieke oppositie 
verenigde zich en koos uiteindelijk voor afsplitsing van het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In Zeeuws-Vlaanderen 
leidde de opstand tot spanningen tussen protestanten en 
katholieken. Maar of religieuze tegenstellingen in het kiezen 
van partij doorslaggevend waren is maar zeer de vraag.

Belfort van grensstad Sluis, Zeeuws-Vlaanderen Beeld Wikipedia

Onbeperkt 
gehecht 

aan majesteit 
en vaderland?

Op 26 augustus 1830, een dag na het 
begin van de opstand, bracht de bisschop 
van Gent een bezoek in de Zeeuws-
Vlaamse stad Hulst. Het bezoek stond al 
gepland en het overwegend protestantse 
stadsbestuur zag, ondanks protesten 
van de hervormde kerkenraad, geen 
aanleiding om het bezoek af te zeggen.1 
Naderhand meldde burgemeester Von 
Raden dat het bezoek “in de beste orde 
en volmaaktste eensgezindheid” was 
verlopen.2 De bestuurders in het Noorden 
zouden echter spoedig een minder posi-
tieve houding aannemen ten opzichte van 
de rooms-katholieke bevolking. Toen de 
opstand begin september oversloeg naar 

Vlaanderen kreeg de gouverneur van Zee-
land, Van Vredenburch, opdracht waak-
zaam te zijn en aan Den Haag regelmatig 
te rapporteren hoe de bevolking zich tot 
de opstand verhield. Vooral de katholie-
ken kwamen onder zware verdenking te 
staan.3 Terwijl ten zuiden van de grens de 
opstand zich verspreidde, worstelden de 
Zeeuws-Vlaamse gemeentebesturen met 
de vraag wat te doen wanneer ook binnen 
de eigen gemeentegrenzen opstand zou 
uitbreken. Het is interessant om na te 
gaan welke rol de tegenstelling tussen 
katholieken en protestanten speelde bij de 
gebeurtenissen in Zeeuws-Vlaanderen in 
het najaar van 1830.
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van dienstneming te bewapenen, om 
zich daarna tegen het gezag te keren.12 
Het was niet alleen de respons op de 
oproep tot vrijwillige dienstneming die 
in Zeeland achterbleef. Ook mannen 
die dienstplichtig waren reageerden niet 
enthousiast op hun oproep. Er waren 
er die probeerden zich aan de dienst te 
onttrekken. Zeeland vormde hierin geen 
uitzondering, ook in andere provincies 
was sprake van verschillende vormen 
van dienstontduiking. Mannen deden 
alsof ze ziek waren, verhuisden naar 
elders of deden een beroep op hun on-
misbaarheid.13 Een grote groep weigerde 
echter openlijk dienst en verscheen niet 
na een oproep te hebben ontvangen. 
De Zeeuws-Vlaamse dienstweigeraars 
waren voor het overgrote deel katho-
liek. K. Glerum en M. Kippers meenden 
daarom dat hun dienstweigering moet 
worden opgevat als katholiek verzet 
tegen de protestantse autoriteiten.14 Het 
is echter aannemelijker om niet in hun 
godsdienstige achtergrond, maar in hun 
afkomst en familiebanden een verklaring 
te zoeken voor hun gedrag. De in Sluis 
woonachtige koewachter Leopoldus de 
Weerdt, die in Damme was geboren; 
landmansknecht Josephus Herreboudt, 
die in Clinge woonde maar geboren 
was in Vrasene; de Clingese strodekker 
Johannes van de Voorde uit Steenhuffel, 
de knecht van de bakker in Philippine 
die afkomstig was uit Bassevelde: allen 
behoorden tot de lagere sociale klasse en 
hadden familiebanden met het Zuiden. 
Zij kwamen uit plaatsen als Knokke, 
Lapscheure, Damme, Maldegem, Sint 
Margriete en vele andere dorpen en ste-
den ten zuiden van de grens. Ze hadden 
in Zeeuws-Vlaanderen werk gevonden 
en hadden zich daar gevestigd.15 Voldoen 
aan de oproep om in dienst te gaan 
betekende allereerst dat zij hun werk niet 

meer konden uitoefenen en hield boven-
dien de mogelijkheid in dat zij zouden 
moeten vechten tegen familieleden en 
bekenden. Daarnaast speelde bij velen 
van hen mogelijk ook de overweging mee 
dat de schutterij, waarvoor zij werden 
opgeroepen, primair bedoeld was voor 
verdediging van de eigen woonplaats, 
terwijl sinds oktober de mogelijkheid 
bestond dat schutters ook voor andere 
doelen zouden worden ingezet. Dit 
vermoeden wordt ondersteund door het 
feit dat van de meer dan vijfhonderd 
dienstweigeraars uit Zeeuws-Vlaanderen 
ruim tachtig procent tot de schutterij 
behoorde, terwijl slechts vijftien procent 
weigerde dienst te nemen in de Nationale 
Militie. Er zijn geen aanwijzingen dat de 
dienstweigeraars in Zeeuws-Vlaanderen 
pogingen hebben gedaan om de orde 

te verstoren, in tegenstelling tot bij-
voorbeeld Twente, waar verschillende 
katholieke dienstweigeraars verantwoor-
delijk waren voor ongeregeldheden.16 
Naderhand werd door het provinciebe-
stuur van alle dienstweigeraars vanaf 
1830 tot en met 1834 een lijst opgesteld, 
waardoor de Zeeuws-Vlaamse dienstwei-
geraars tot op de dag van vandaag met 
naam en toenaam, beroep en afkomst als 
ontrouwe ingezetenen in de archieven 
bekend staan.

Inval van de Belgen
Het moment waarop daadwerkelijk een 
keus moest worden gemaakt tussen 
Nederland of België kwam eind okto-
ber 1830, toen Belgische vrijkorpsen 
Zeeuws-Vlaanderen binnenvielen en 
probeerden het gebied te annexeren. Zij 
overvielen de raadhuizen en stelden aan 
de gemeentebesturen steeds dezelfde 
eisen: erkenning van en aansluiting bij 
België, gevolgd door het hijsen van de 
Brabantse vlag. De burgemeester van Sas 
van Gent en twee van zijn wethouders 
stelden zich principieel op en legden hun 
functie neer. Hetzelfde gold voor burge-
meester en wethouders van Hulst, net als 
Sas van Gent een stad met een overwe-
gend katholieke bevolking. In laatstge-
noemde stad kwam een nieuw bestuur 
dat het bewind in het Zuiden erkende en 

aansluiting vroeg bij België.17 Het nieuwe 
stadsbestuur van Hulst gaf er geen blijk 
van daadwerkelijk van het Noorden 
gescheiden te willen worden. De nieuwe 
bestuurders gaven aan hun functie te 
hebben aanvaard omdat “de stad zich in 
een volstrekte regeringsloosheid be-
vindt, waardoor de rust en veiligheid der 
personen, de conservatie der eigendom-
men benevens al wat tot de administratie 
dezer stad betrekking heeft ten sterkste 
wordt gecompromitteerd”. Men sprak 
de wens uit te kunnen bijdragen aan het 
behoud van de openbare orde. Er werd 
in het geheel niets gezegd over aanslui-
ting bij het Zuiden of erkenning van het 
Voorlopig Bewind in Brussel.18 De latere 
stadsarchivaris P.J. Brand meende in 
zijn stadsgeschiedenis van Hulst dat dit 
kwam omdat de Belgen overtuigd waren 

“van de positieve mening van de Hul-
stenaars in deze” en daarom niet verder 
aandrongen.19 Niets wijst er echter op 
dat het nieuw aangestelde bestuur actief 
aansluiting zocht. 

Hoewel de machtswisseling anders doet 
vermoeden wijzen de gebeurtenissen 
in Sas van Gent en Hulst niet per se op 
uitgesproken katholiek verzet tegen het 
Noorden. Toen in november 1830 het 
noordelijk gezag weer werd hersteld, 
kwam de pastoor van Sas van Gent zijn 
loyaliteit aan de Nederlandse overheid 
betonen en riep gouverneur Van Vreden-
burch zelfs uitdrukkelijk op om in het 
nieuwe stadsbestuur ook katholieken zit-
ting te laten nemen.20 Dat in genoemde 
plaatsen een nieuw bestuur aantrad, was 
het gevolg van een machtsvacuüm dat 
mede was ontstaan door de principiële 
houding van het oude gemeentebestuur. 
Toen de Belgen ook Axel binnenvielen 
neigde burgemeester Paulus ernaar het 
voorbeeld van zijn collega in Sas van 
Gent na te volgen en zijn ambt neer te 
leggen. Uiteindelijk bleef hij echter op 
zijn post en het gemeentebestuur nam 
een groot risico door niet alle eisen van 
de Belgen in te willigen. Wonderwel 
gingen zij hiermee akkoord en trok-
ken ze door naar de volgende plaats.21 
Het stadsbestuur van het overwegend 
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laude af aan de Universiteit Leiden met 
een onderzoek naar Zeeuws-Vlaamse 
gemeentebesturen tijdens de Belgi-
sche opstand van 1830. De scriptie is 
getiteld “Want wat zoekt de Belg an-
ders dan uwe … verbanning?” Zeeuws-
Vlaamse steden en dorpen tijdens de 
Belgische Opstand 1830-1831.

Rooms-katholieke petities
In de reeds bestaande historiografie 
heerst het beeld van een tegenstelling 
tussen rooms-katholieken en protestan-
ten, waarbij eerstgenoemden kozen voor 
aansluiting bij België en laatstgenoemden 
de koning bleven steunen. Het is maar de 
vraag of enkel religieuze tegenstellingen 
een afdoende verklaring vormen voor 
steun aan het Zuiden. De rooms-katho-
lieke geestelijkheid speelde onmisken-
baar een belangrijke rol bij de oppositie 
tegen het Noorden. In Zeeuws-Vlaan-
deren en andere delen van het Noorden 
trokken eind jaren 20 katholieke geeste-
lijken rond met petities tegen het beleid 
van de koning.4 Honderdduizenden 
parochianen zetten een handtekening. 
Voor velen was dit slechts een kruisje, 
omdat zij niet konden lezen of schrijven. 
Vermoedelijk werden de meeste onderte-
kenaars eerder door verbondenheid met 
hun pastoor dan door innerlijke politieke 
overtuiging gedreven. E.H. Kossmann 
stelt in dit kader treffend “dat zij voor-
standers waren van de vrijheid van een 
pers die zij niet lazen, van een onderwijs 
dat zij niet volgden en van een taal die zij 
niet verstonden”.5 Dat de sympathie van 
de Zeeuws-Vlaamse geestelijkheid bij het 
Zuiden lag is niet geheel verwonderlijk, 
gezien het feit dat vrijwel alle pastoors 
afkomstig waren uit Vlaanderen. Boven-
dien vielen zij onder het bisdom Gent en 
hoorden dus kerkelijk bij het Zuiden.6 
In het overwegend katholieke Noord-
Brabant echter was tijdens de opstand 
juist veel steun voor koning Willem. Net 
als in Zeeuws-Vlaanderen voelden veel 
Brabantse katholieken zich achtergesteld 
door de protestantse elite, maar deson-
danks had men daar geen uitgesproken 
sympathie voor het Zuiden.7 Katholiek 
zijn impliceerde dus zeker niet per defi-
nitie de wens om zich bij de opstand aan 
te sluiten. Hoe het ook zij, de voorname-
lijk protestantse bestuurders in Zeeuws-
Vlaanderen hadden geen vertrouwen in 
het rooms-katholieke bevolkingsdeel. 

Burgerwachten
Terwijl de opstand in september 1830 
steeds dichterbij kwam, vergaderden 
de gemeentebesturen regelmatig om 
voorzorgsmaatregelen te treffen voor het 
geval er een inval zou komen. In veel 
gemeenten werd door het plaatselijke 
bestuur een burgerwacht ingesteld om 
in noodgevallen snel te kunnen optreden 
tegen ongeregeldheden. Bij het samen-
stellen worstelde men met de vraag wie 
voldoende betrouwbaar kon worden ge-

acht om in een dergelijke burgerwacht te 
dienen. De burgemeester van IJzendijke 
meldde bijvoorbeeld in een brief aan de 
gouverneur dat het deel van de inwoners 
“welke zich in de afgeloopen winter met 
de bekende petitie bezighielden” zich 
niet openlijk voor of tegen verklaarde 

en het stadsbestuur daarmee in het 
ongewisse liet over hun gezindheid.8 De 
afwezigheid van pastoor Cobbaert, die 
precies weer terugkwam toen de Belgen 
half oktober al voor de poort stonden, 
en geruchten dat drie inwoners van de 
stad naar het Zuiden waren afgereisd 
om Belgische troepen uit te nodigen 
Zeeuws-Vlaanderen te bezetten, lieten 
de bestuurders het ergste vrezen.9 Ook 
in de ‘katholieke’ plaatsen Sas van Gent, 
Philippine en Hulst zag het stadsbestuur 
zich voor het probleem gesteld dat wel-
licht niet iedere inwoner geschikt was 
om in een burgerwacht te dienen. Die 
vrees voor een katholiek volksdeel dat 
uiteindelijk onbetrouwbaar zou blijken 

en wellicht zelfs zou meehelpen om 
Zeeuws-Vlaanderen bij het Zuiden aan 
te sluiten was niet geheel ongegrond. 
In veel Vlaamse steden waren burger-
wachten actief betrokken geweest bij 
de machtswisseling.10 Angst voor een 
dergelijk fenomeen leefde ook bij het ge-
meentebestuur van het overwegend pro-
testantse Axel. De gemeenteraad besloot 
het zekere voor het onzekere te nemen 
en  stelde op 15 september de koning 
per brief in kennis van haar “onbeperkte 
gehechtheid” aan “majesteit en vader-
land”.11 Met bewoordingen als “vertwij-
felijkst verraad met de grofste wandaden 
verzeld” en de “vaderlijke zorgen” van de 
majesteit die “met voeten vertreden zijn” 
liet men blijken hoe men over de opstand 
dacht. De brief werd afgesloten met 
het verzoek "om in zoover eene schei-
ding tusschen de beide delen des rijks 
tot stand mogt komen in het bijzonder 
belang van Staats-Vlaanderen en van de 
provincie Zeeland onze vereeniging met 
België wel te willen verhoeden". Een 
maand later stuurden de gemeentebestu-
ren van Terneuzen, Zaamslag en Hoek 
een soortgelijke brief.

Dienstweigering
Op 5 oktober riep de koning alle man-
nen op om vrijwillig dienst te nemen 
in de Nationale Militie om tegen de 
opstandelingen te kunnen optreden. De 
oproep van de koning kon in Zeeland op 
weinig enthousiasme rekenen. Gouver-
neur Van Vredenburch was bovendien 
bang dat opstandige katholieken in zijn 
provincie van de gelegenheid gebruik 
zouden maken om zich door middel 

In Zeeuws- 
Vlaanderen eind 
jaren 20 trokken 
katholieke  
geestelijken rond 
met petities tegen 
het beleid van  
koning Willem I. Een grote groep Zeeuwen weigerde 

openlijk militaire dienst en verscheen 
niet na een oproep te hebben ont-
vangen.

Kaart Zeeuws-Vlaanderen Beeld Pieter Prins
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protestantse Terneuzen besloot zelfs om 
zich “ten einde alle onheilen te voorko-
men” te onderwerpen aan het Belgische 
bewind.22 In gemeenten met een groten-
deels protestantse bevolking koos het 
bestuur dus zeker niet altijd voor verzet 
tegen de Belgen. Tegelijk kozen gemeen-
tebesturen met een overwegend rooms-
katholieke bevolking niet altijd voor het 
Zuiden en wanneer dit wel gebeurde 
is het zeer de vraag in hoeverre geloof 
een rol speelde. Het enige ‘katholieke’ 
dorp in Zeeuws-Vlaanderen dat uit eigen 
beweging en zonder inval van Belgische 
vrijkorpsen de kant van het Zuiden 
koos was Hengstdijk. De uit Vlaanderen 
afkomstige pastoor speelde hierbij een 
actieve rol.23

Het stadsbestuur van het westelijk 
gelegen Sluis nam tijdens de opstand 
de meest opmerkelijke houding aan. 
Eind oktober stelden de Belgen onder 
bedreiging van een pistool verschillende 

eisen aan de burgemeester. Er moest 
een Brabantse vlag worden gehesen en 
de manschappen dienden van eten en 
drinken te worden voorzien.24 Kleer-

maker Aart Noest kreeg daarop van het 
stadsbestuur opdracht twee Brabantse 
vlaggen te maken. Eén vlag werd op 
de toren uitgestoken, mogelijk werd 
de tweede aan de Belgische officieren 
geschonken.25 De Belgische krant De 

Standaert van 2 november 1830 maakte 
melding van een “schoon drijkleurig 
vaendel” dat door het stadsbestuur van 
Sluis aan de veroveraars was aangebo-
den. De Sluisse schoolmeester Meesters 
weersprak dit echter en noemde het, 
achteraf bezien dus ten onrechte, een 
“brutale leugen”.26 Naast het vlagver-
toon gaf de burgemeester de plaatselijke 
bakkers en herbergiers opdracht om 
brood, bier, jenever, rum en brandewijn 
te leveren. De middenstanders declareer-
den in de dagen na de Belgische inval 
alle kosten bij de gemeentelijke kassier.27 
Het weinig principiële handelen van het 
stadsbestuur is waarschijnlijk te verkla-
ren vanuit hun angst voor gewelddadige 
escalatie. Pragmatisme speelde overigens 
in veel plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen 
een rol. Diverse burgemeesters klaagden 
eind 1830 over de aanwezigheid van het 
Nederlandse leger, omdat dit de handel 
belemmerde. Zo schreef de burgemeester 
van Sas van Gent, die vanaf november 
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Noten

Poetin bedankt!

André van der Elst

Onlangs maakte ik bij vwo-6 een begin met de behan-
deling van de Koude Oorlog, een van de verplichte 
historische contexten. Ervan uitgaande dat de leerlin-
gen wel enig besef hadden van het thema, besloot ik 
mijn vertrekpunt te nemen in de historische beleving. 
Ik vertelde mijn leerlingen dat het mij altijd opvalt hoe 
moeilijk het is om het beklemmende gevoel van con-
stante dreiging uit het oosten, die mijn generatie tijdens 
de Koude Oorlog had, over te brengen. “Jullie kennen 
wel de feiten, maar begrijpen die tijd eigenlijk niet”, zei 
ik tegen ze. Een van mijn leerlingen stak zijn vinger op 
en zei: “Maar met Poetin lijkt het er toch eigenlijk wel 
weer op?”

Hij had gelijk. De retoriek die uit Moskou komt, de 
spanning in de relatie tussen Rusland en het westen 
ten gevolge van het Russische handelen op de Krim en 
in Oekraïne, de onderhandelingen die plaats moeten 
vinden: het zijn allemaal factoren die de situatie van 
de Koude Oorlog voor de huidige generatie leerlingen 
invoelbaar maken. Veel meer dan enkele jaren geleden 
het geval was.

En al eerder had ik gebruikgemaakt van een histo-
rische vergelijking waarin Poetin een rol speelde. Het 
betrof Bismarck. Toen ik zijn Realpolitik uit moest leg-
gen, kon ik het niet laten te wijzen op een belangrijke 
overeenkomst tussen de ijzeren kanselier en Poetin: het 
gegeven dat bij een dergelijke politiek het staatsbelang 
hoger staat dan het morele gehalte van het politieke 
handelen.

De filosoof Karl Löwith (1897-1973) wijst in verschillende 
publicaties op de herhaalbaarheid van de geschiede-
nis. De uitspraak van Scipio bij de val van Carthago dat 
hetzelfde lot ook Rome zou kunnen treffen, getuigt voor 
hem van een diepe wijsheid. Geschiedenis is niet het 
relaas van een voortdurend veranderend proces waar-
door vergelijkingen onmogelijk zijn. Wezenlijk is, zo merkt 
Löwith op, dat de strijd om politieke macht zijn grond 
vindt in de menselijke natuur. En die verandert niet.

Vanuit dit wijsgerige perspectief krijgt die opmerking 
van een van mijn leerlingen een diepere lading. De 
vergelijking die het ons mogelijk maakt de geschiede-
nis dichter bij de leerlingen te brengen, onthult iets van 
het karakter van de geschiedenis. Heden en verleden 
zijn met elkaar verbonden in de gelijktijdigheid van het 
ongelijktijdige. Is er een mooier middel om de betekenis 
van ons vak duidelijk te maken?

Poetin bedankt!

COLUMN

onderwijs

Dr. André van der Elst is historicus en filosoof. Hij is als 
docent en onderwijsontwikkelaar verbonden aan de 
Pieter Zandt SG te Kampen.

weer in functie was, een brief aan het pro-
vinciebestuur waarin hij het opnam voor de 
plaatselijke middenstand.28

Conclusie
Samenvattend kan gesteld worden dat 
onder de katholieken in Zeeuws-Vlaanderen 
sympathie was voor de zuidelijke opposi-
tiebewegingen. De steun voor de petities 
wijst hierop en de activiteiten van diverse 
pastoors vormden voor de overheid aanlei-
ding tot extra waakzaamheid ten opzichte 
van de katholieke bevolking. De aanname 
dat katholiek zijn impliceerde dat men loyaal 
was aan het Zuiden verdient echter op zijn 
minst nuancering. Vaak blijkt de tegenstel-
ling tussen katholieken en protestanten 
vooral door laatstgenoemden een grote rol te 
worden toegedicht. Bovendien speelden vaak 
meer pragmatische redenen een rol bij de 
houding die men aannam ten opzichte van 
de opstand. In de praktijk bleek niet het ge-
loof doorslaggevend, maar waren het veeleer 
openbare orde, afkomst, familiebanden en 
inkomsten die bepalend waren.

Katholieken in het 
zuiden sloten  
zich niet per  
definitie aan bij 
de opstand tegen  
koning Willem I.

Belgische Revolutie. Houtsnede door T.L. Thompson (ca. 1825-1838) Beeld Rijksmuseum
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GESCHIEDENIS 2.0

De uitroeiing van Armeniërs en andere 
christenen was destijds algemeen bekend. 
De kranten, het eerste en enige massame-
dium voor de komst van de radio in de 
jaren twintig van de vorige eeuw, hebben 
er in de hele westerse wereld uitgebreid 
over bericht. Al voor het einde van de 
Eerste Wereldoorlog waren de massa-
moorden en deportaties een internati-
onaal geaccepteerd feit. In de decennia 
voor de oorlog hadden de kranten ook al 
regelmatig bericht over de vervolgingen 
die Armeniërs en andere christenen te 
verduren hadden. De berichtgeving over 
de vervolgingen wijkt niet af van wat nu 
na degelijk wetenschappelijk onderzoek 
bekend is geworden.
Op internet is veel informatie te vinden 
over de Armeense genocide, al is het las-
tig om het kaf van het koren te scheiden. 
In tegenstelling tot de latere Holocaust is 
het nooit tot een internationaal geaccep-
teerde rechtsgang gekomen, waardoor de 
herinneringspolitiek in de Armeense en de 
Turkse gemeenschap soms diametraal te-
genover elkaar staat. Waar in de Armeen-

se gemeenschap de genocide integraal 
onderdeel van de identiteit is, is in de 
Turkse gemeenschap, met name in Turkije 
zelf, de ontkenning van de genocide een 
centrale pijler onder het fundament van 
de Turkse nationale identiteit.

“Ausrottung”
Een goed startpunt voor informatie over 
de genocide is de Engelstalige Wikipedia, 
die over het algemeen betrouwbaarder en 
uitgebreider is dan de Nederlandstalige 
versie. Het lemma en.wikipedia.org/wiki/
Armenian_Genocide is niet alleen een 
goed gedocumenteerd en overzichtelijk 
artikel, het geeft ook de mogelijkheid 
om door te klikken naar andere lemma’s 
en bronnen. Onder het artikel staat een 
uitgebreide literatuurlijst voor degenen 
die zich verder in het onderwerp willen 
verdiepen. Ook het Engelstalige lemma 
over ontkenning van de Armeense geno-
cide is betrouwbaar en goed onderbouwd: 
en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Geno-
cide_denial. Het lemma over de Armeense 
genocide in de Nederlandstalige Wikipe-

dia is onbetrouwbaar, niet in balans en is 
in het verleden regelmatig gevandaliseerd.
Andere websites met overzichtelijke en 
betrouwbare informatie zijn onder andere 
de website van het Armenian Genocide 
Museum in Armenië: www.genocide-mu-
seum.am en de website van het Armenian 
National Institute in de Verenigde Staten: 
www.armenian-genocide.org. Beide sites 
geven goede algemene informatie. Op de 
site van het Armenian Genocide Museum 
is een grote collectie foto’s te vinden. Die 
van het Armenian National Institute biedt 
een overzicht van landen en organisaties 
die de Armeense genocide formeel erkend 
hebben bij gebrek aan formele en juridi-
sche erkenning. Voor de liefhebber van 
data is op www.massviolence.org/The-
Extermination-of-Ottoman-Armenians-by-
the-Young-Turk-Regime een tijdlijn met 
de belangrijkste gebeurtenissen van de 
genocide tijdens de Eerste Wereldoorlog 
te vinden.
Een belangrijke bron van oorspronke-
lijke documenten is de website www.
armenocide.de, een digitaal archief van 

Dit jaar wordt herdacht 
dat de Armeense geno-
cide – waar ook andere 
minderheden als Assyriërs, 
Grieken, Arameeërs en 
in mindere mate Yezidi’s 
slachtoffer van zijn gewor-
den – honderd jaar ge-
leden op 24 april 1915 is 
begonnen. Onder dekking 
van de Eerste Wereldoorlog 
is het restant van het vrijwel 
ineengestorte Ottomaanse 
Rijk systematisch door een 
centraal georganiseerde 
vervolging van het grootste 
deel van zijn christelijke in-
woners ontdaan. Het doel: 
de oprichting van een 
nieuwe natiestaat met een 
homogene, voornamelijk 
Turkse bevolking.

Wegwijs in doolhof rond erkenning Armeense genocide

de Duitse journalist Wolfgang Gust waar 
al het relevante materiaal van het Duitse 
ministerie van Buitenlandse Zaken te 
vinden is. Duitsland was bondgenoot van 
het Ottomaanse Rijk tijdens de Eerste 
Wereldoorlog en had een uitgebreid 
diplomatiek en militair netwerk in de 
gebieden waar de Armeense genocide 
heeft plaatsgevonden. Hoewel Duitsland 
als staat niet actief heeft meegewerkt aan 
de genocide, hebben Duitse diplomaten 
en militairen er met hun neus bovenop 
gestaan. Een woord als “ausrottung” – 
uitroeiing – komt regelmatig terug in de 
verslagen. Deze Duitse documenten zijn 
tezamen met documenten uit de Ameri-
kaanse archieven, die helaas niet integraal 
op internet staan, de belangrijkste bron-
nen voor waar historici die onderzoek 
naar de Armeense genocide doen zich op 
baseren.

Turkse visie op genocide
Zoals al eerder vermeld staat de officiële 
Turkse versie van de “Armeense  kwestie” 
haaks op de buiten Turkije algemeen ge-

accepteerde wetenschappelijke visie. Vol-
gens de Turkse overheid hebben Arme-
niërs in 1915 massaal verraad gepleegd. 
Ze ontketenden gewapende opstanden 
in het oosten van Turkije met als doel de 
Ottomanen in de rug aan te vallen. Ze 
wilden zich afsplitsen van het Ottomaanse 
Rijk en een eigen Armeense staat stichten. 
De verslagen van Amerikaanse en Duitse 
diplomaten en westerse zendelingen ter 
plekke bevestigen deze Turkse visie echter 
niet. Integendeel, er wordt uitvoerig 
bericht over massamoorden, verkrachtin-
gen, martelingen, vrouwen en kinderen 
die geroofd werden en onmenselijke 
leefomstandigheden tijdens de deporta-
ties naar een woestijn in Syrië, waardoor 
de meeste mensen stierven aan honger, 
dorst, uitputting en besmettelijke ziekten. 
De officiële Turkse visie is te vinden op 
de website van het Turkse ministerie van 
Buitenlandse Zaken: www.mfa.gov.tr/
controversy-between-turkey-and-armenia-
about-the-events-of-1915.en.mfa
De Turkse overheid draagt de visie dat 
Armeniërs massaal verraad hebben ge-

pleegd actief uit in het onderwijs waar-
door Armeniërs feitelijk ook nu nog als 
gemeenschap worden gecriminaliseerd. 
Dit heeft een zeer negatieve invloed op 
hoe met name nationalistische Turken 
tegen Armeniërs, maar ook andere 
christenen, aankijken. Op internet mondt 
dat regelmatig uit in discriminerend en 
grof taalgebruik tegenover Armeniërs. 
Een goed voorbeeld in de Nederlandse 
taal is armeniantitanic.blogspot.nl, een 
bekende Turkse website in het Engels is 
www.tallarmeniantale.com. De generale 
toon is racistisch: dat er zoveel Armeniërs 
vermoord zijn komt omdat ze van nature 
slecht en onbetrouwbaar zijn. Ze zouden 
het zelf hebben verdiend.

Kentering
De laatste jaren is er een kentering in de 
Turkse samenleving waar te nemen. Waar 
vroeger mensen die de vervolgingen als 
genocide kwalificeerden zich voor de 
rechter moesten verantwoorden, kan er 
nu openlijker over gepraat en gepubli-
ceerd worden. Bijzonder in dit kader is 
de website www.ozurdiliyoruz.com waar 
diverse prominente intellectuele Turken 
hun medeleven met Armeniërs betuigen: 
“Ik kan naar eer en geweten niet accepte-
ren hoe onverschillig er wordt omgegaan 
met de grote catastrofe waaronder de 
Ottomaanse Armeniërs hebben geleden in 
1915 noch met de ontkenning ervan. Ik 
veroordeel dit onrecht en op persoonlijke 
titel wil ik mijn gevoelens en pijn delen 
met mijn Armeense broeders en zusters 
en ik bied hen mijn verontschuldigingen 
aan.”
Genocide is niet alleen de vernietiging 
van mensen op basis van nationaliteit, ras, 
geloof of etniciteit, maar vooral ook de 
vernietiging van identiteit en alle culturele 
uitingen daarvan. In Turkije is niet veel 
meer te vinden van het oosterse christen-
dom dat daar een kleine tweeduizend  jaar 
aanwezig is geweest. Een website over 
het Armeense leven voor de genocide is 
www.houshamadyan.org. Opdat dat wat 
vernietigt is niet wordt vergeten.

Peter van der Velden doet onderzoek 
naar de Nederlandse berichtgeving over 
de Armeense genocide van 1878 tot 
1940. Gedigitaliseerd Nederlands materi-
aal verzamelt hij op www.agindepers.nl.  

Peter van der Velden
Armeense vrouw knielend bij dood kind, omgeving Aleppo, ca. 1915-1919. Beeld Wikipedia
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CONSTANTIJN DE GROTE

Vorig jaar verscheen Constantijn en de 
christelijke revolutie in het Romeinse 
Rijk van Henk Singor, oud-docent oude 
geschiedenis aan de Universiteit Lei-
den. Daarin verdedigt hij de stelling, 
dat “Constantijn oprecht en overtuigd 
christen werd in de loop van het jaar 
312, de uitkomst van een ‘overgang’ die 
misschien al in 311 begon, en dat hij 
zich sindsdien als door God uitverkoren 
heeft beschouwd om het Romeinse Rijk 
te verenigen en de verbreiding van het 
katholieke christendom te bevorderen”.1 
Volgens Singor was Constantijns favo-
riete god aanvankelijk Sol Invictus. Die 
keuze was van betrekkelijk korte duur. 
Toen Constantijn optrok naar Rome ont-
moette hij allerlei bisschoppen, waarvan 
sommigen hem vergezelden. “Dat deze 
bisschoppen in de periode 310-312 de 
keizer met de nodige tact op de christe-
lijke God als een mogelijke helper-god 
hebben gewezen, is uiterst aannemelijk, 
al blijft het strikt genomen onbewijs-
baar.”2 In die periode 310-312 – nog vóór 
zijn beleg van Rome – ging Constantijn 
over tot het christendom.

Het ‘hemelse teken’
Aan de vooravond van zijn overwin-
ning op keizer Maxentius in Rome zag 
Constantijn volgens de vroegchristelijke 
schrijver Lactantius in een visioen een 
Christusmonogram, dat hem de overwin-
ning zou verschaffen als hij dit op de 
schilden van zijn soldaten aanbrengen 
zou.3 Pas nadat hij dit teken had laten 

namaken vroeg Constantijn volgens 
Eusebius christenen in zijn omgeving wat 
dit teken voorstelde.4 “Dat dit allemaal 
onzin is, behoeft nauwelijks betoog”, 
aldus Singor, die vindt “dat we hier met 
fictie te maken hebben”. Constantijn 
verzon dit alles, “omdat zo’n openba-
ring hem politiek van nut was”. Wat het 
politieke nut was vermeldt Singor niet, 
maar hij concludeert: “Aan het ‘visioen 
van Constantijn’ hebben we weinig, 
als we zijn overgang naar het christen-
dom willen begrijpen.” Singor komt 
vervolgens tot de boude stelling, dat het 
Christusmonogram al vóór Constantijns 
veldtocht in 312 als teken op de wapen-
uitrustingen was aangebracht.5 Hij geeft 
eerlijk toe dit niet te kunnen bewijzen, 
maar Singor vermoedt dat Constantijn 
vergezellende bisschoppen hiervan de 
oorzaak waren.6 Dit Christusmonogram 
werd door Constantijns soldaten overi-
gens als een verwijzing naar Sol opgevat. 
Constantijn heeft er weinig aan gedaan 
om zijn soldaten op andere gedachten 

te brengen. Daar had hij volgens Singor 
goede redenen voor. Christus had dit le-
ger laten overwinnen en dús “vertrouwd 
en gezegend […] Voor Constantijn moet 
dit betekend hebben dat er geen urgentie 
bestond om zijn leger te kerstenen, maar 
dat hij dat om zo te zeggen aan Christus 
zelf kon overlaten”.7

Neutrale theologie
Constantijn is christen geworden, dat 
klopt. Het jaar 312 was het keerpunt 
volgens kerkvaders – ook dat is een 
gegeven. En vanaf 312 bevoordeelde 
Constantijn christenen. Maar van wetge-
ving gericht tegen het Romeinse geloof 
was geen sprake. Wel werd keizerlijke 
subsidiëring van Romeinse religieuze 
en culturele instituten en evenementen 
vrijwel gestaakt, terwijl kerken werden 
gebouwd op kosten van Constantijn.8 
Wat zijn eigen religieuze overtuiging ook 
was, vanaf 312 zag Constantijn zichzelf 
als beschermer van de kerk. Aan een 
van zijn prefecten schreef Constantijn in 
313 dat hij de eenheid onder christenen 
wilde bewerkstelligen, omdat anders 
“wellicht de hoogste godheid vertoornd 
kan raken niet alleen op het menselijk 
geslacht maar zelfs op mij aan wiens zorg 
hij door zijn hemelse wil het bestuur van 
alle zaken heeft toevertrouwd”.9 De voor 
christenen meest gunstige maatregel is 
geweest dat Constantijn met mede-keizer 
Licinius in 313 het Edict van Milaan 
opstelde. Daarin wordt “aan de christe-
nen en aan alle andere mensen de vrij-

De bekering van  
Constantijn de Grote

Gertram Schaeffer



Toen Constantijn in het jaar 312 de stad Rome innam onder een hem geopenbaard 
‘hemels teken’, bevoordeelde hij het christelijk geloof. Velen menen dat Constantijns 
bekering een werkelijke keuze voor Christus was. Maar het is opvallend dat Constantijn 
na 312 zich tot het jaar 323 vooral liet afbeelden met Sol Invictus, de Onoverwinnelijke 
Zon. Is het misschien beter te spreken van een bekeringsproces in de jaren 312-323? 
En is de uiteindelijke exclusieve keuze voor Christus in het jaar 324 te plaatsen? 

Constantijn  
is christen  
geworden. Het 
jaar 312 was het 
keerpunt volgens 
kerkvaders.Henk Singor, Constantijn (AmboAnthos 2012) Beeld AmboAnthos uitgevers
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Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, 
Pierre Mignard (1694) Beeld Wikipedia

heid geschonken om díe godsdienst uit 
te oefenen die ieder voor zich verkiest. 
Welke godheid er ook moge zetelen in de 
hemel, moge hij daarom tevredengesteld 
en goedgezind zijn jegens ons en allen 
die zich onder ons gezag bevinden.”10

Opvallend is de onpersoonlijke manier 
waarop Constantijn spreekt over ‘de 
hoogste godheid’. Wie was hij? Kerkva-
der Eusebius vertelt dat Maxentius zijn 
toevlucht nam tot traditionele offers in 
Rome. Constantijn echter richtte een ge-
bed tot de ‘ene oppergod’ van zijn vader 
Constantius en vroeg deze zichzelf te 
openbaren en ‘zijn hand uit te steken’.11 
Zag Constantijn in hem Christus?12 Hoe 
dan ook, ‘een oppergod’ had de Romein-
se goden en hun waarzeggers verslagen. 
Dit is de reden dat Constantijn bij zijn 
triomftocht in 312 weigerde de tempel 
van Jupiter te bezoeken. De lofredenaar 
die een jaar later in Trier de overwinning 
van Constantijn bejubelde, deelt slechts 
mee dat een ‘tegenwoordige god, met 
wie een diep geheim hem verbond’ 
hem de victorie had geschon-
ken. De spreker zelf was 
geen christen. Hij loofde 
Constantijns moed om 
Italië binnen te vallen: 
“Terwijl al uw metge-
zellen en generaals 
[…] openlijk uiting 
gaven aan hun angst 
[…] had u het ge-
voel dat het moment 
was aangebroken, 
tegen het advies van 
uw mannen in en 
ondanks de waarschu-
wingen van de profe-
ten.” Dat Constantijn het 

beter had ingeschat dan de traditionele 
zieners intrigeerde de lofredenaar: “Con-
stantijn, u onderhoudt zeker één of ander 
geheim contact met die goddelijke geest 
die […] zichzelf alleen aan u vertoont.”13

Het in het midden laten om welke god 
het ging die Constantijn de overwinning 
bezorgde is ook kenmerkend voor de 
triomfboog, die de senaat hem in 315 
wijdde. De senatoren lieten de keizer 
afbeelden met de attributen van Sol, 
zonder vermelding van de naam van de 
Zonnegod. Vaag wordt gesproken van 
een ‘ingeving van de godheid’ en van de 
‘geestkracht’ van Constantijn. Elke speci-
ficatie van de godheid die hem had gehol-
pen ‘de tiran en zijn factie’ te verdrijven 
en ‘de Republiek te redden’ is vermeden. 
Maar veelzeggend is de afwezigheid van 
Jupiter op de boog, terwijl wel in een 
detail het Sol is die Constantijn vergezelt. 
Uit geen van de taferelen op de ereboog 
kan worden opgemaakt dat de keizer het 
christelijk geloof aanhing. Integendeel, 
recentelijk heeft E. Marlowe aangetoond 
dat de boog zó opgesteld werd dat als zij 
over de hoofdweg genaderd werd zij een 
enorm beeld van Sol omlijstte.14 De inter-
actie tussen boog en Zonnegod bracht de 
gemiddelde Romein op de gedachte dat 
‘de godheid’ Sol was, en niet Christus.

De goede verstaander
Maar “voor de goede verstaander was 
het natuurlijk allang duidelijk dat hier 
naar de christelijke God verwezen werd” 

– aldus Singor. Hoewel de meerderheid 
van zijn onderdanen in Constantijn een 
vereerder van Sol zag, was hij volgens 
‘de goede verstaanders’ een door God 
gezondene, die “tot hun blijde verrassing 
zelf een christen bleek”.15 Dat Constan-
tijn christen was blijkt naar de mening 
van Singor ondubbelzinnig uit een in 315 
vervaardigde zilveren medaillon, met 
daarop het Christusmonogram. Het gaat 
hierbij om de eerste twee letters van de 
naam Christus: een chi gecombineerd 
met een rho: . Het chi-rho-symbool 
staat als een embleem op de helm van 
Constantijn. Hoewel Singor er terecht 
op wijst dat Lactantius dit teken het ‘he-
melse teken van God’ noemt en associ-

eert met de zon, “moeten velen intussen 
van die andere band met de God der 
christenen geweten hebben”. En dit móet 
volgens Singor, want “het is eenvoudig 
ondenkbaar dat hij een persoonlijke 
band met de Zonnegod, zoals in 310 
gesmeed, na al die successen zou hebben 
verruild voor een nieuwe met Christus, 
als hij […] de hele zomer in Noord-Italië 

onder het teken van de Zonnegod had 
geopereerd. We mogen dus veilig 

aannemen dat Constantijn zijn 
veldtocht in Noord-Italië ook 

reeds als protegé van Chris-
tus had uitgevoerd.”16

De argumentatie van 
Singor rammelt. De 
woordjes ‘zullen’, 
‘moeten’, ‘waarschijn-
lijk’ en ‘vermoedelijk’ 
komen veel voor. En hij 
spreekt zich nogal eens 
tegen. Singor verwerpt de 

mening van Eusebius, dat 
Constantijn in de leer ging 

bij christenen nadat hij onder 
het hem geopenbaarde teken in 

312 de overwinning behaalde op 
Maxentius. “Vermoedelijk was hij al 

eerder begonnen teksten uit het Oude 
en het Nieuwe Testament te lezen en er 

met de bisschoppen over te spreken”, 
aldus Singor.17 Op welke grond betwij-
felt Singor het getuigenis van Eusebius? 
Want, zoals hijzelf stelt, dat bisschop-
pen in de periode 310-312 Constantijn 
op Christus wezen blijft strikt genomen 
onbewijsbaar.18 Vrijwel alles baseert 
Singor op de aanname dat met hem 
meegereisde bisschoppen al vóór het 

beleg van Rome Constantijn voor het 
christendom hadden laten kiezen. “Het 
is natuurlijk niet uitgesloten dat hij in de 
periode 310-312 enige tijd gedacht heeft 
dat Christus en de Zonnegod misschien 
wel één en dezelfde waren, maar dan 
moeten zijn gesprekken met de christe-
lijke bisschoppen hem spoedig van de 
onjuistheid van die opvatting overtuigd 
hebben”, aldus Singor.19 Daarbij gaat het 
weer om die bisschoppen van wie ook 
volgens Singor niet bewezen kan worden 
dát zij Constantijn op Christus gewezen 
hebben vóór 312.

Sol en Christus
Wat zijn de feiten? Over Constantijns re-
ligiositeit voorafgaande aan zijn openlijke 
keuze voor het christendom valt weinig 
met zekerheid te zeggen. Zijn vader 
Constantius vereerde Sol als oppergod 

en Constantijn nam dit geloof over. 
Toen hij in 310 een Apollo-heiligdom 
bezocht werd voor hem een lofrede uitge-
sproken,20 waarin vermeld wordt dat 
Constantijn in een visioen Apollo zag die 
hem lauwerkransen op het hoofd zette. 
Constantijn aanbad de Romeinse goden, 
maar voor hem nam Apollo/Sol daar-
bij een speciale plaats in. Vlak na zijn 
aangenomen bekering tekende Constan-
tijns profiel zich in 313 af tegen dat van 
Sol op een penning. Munten met daarop 
Sol werden tot het jaar 323 geslagen. 
Constantijn zag in Christus de concreti-
sering van Apollo/Sol. Het is niet alleen 
niet uitgesloten dat volgens Constantijn 
Christus en Sol dezelfde waren – zoals 
ook Singor toegeeft –: alle gegevens wij-
zen daarop. Ook het Christusmonogram, 
dat zoals gezegd ook door Lactantius 
met Sol werd geassocieerd. Het chi-rho-
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teken was een bekend teken in papyri 
om ‘goede’ passages mee aan te duiden. 
Chi-rho stond voor chrestos, Grieks voor 
‘goed’. Christenen in de nabijheid van 
Constantijn brachten de parallellie tussen 
chrestos en Christus onder zijn aandacht. 
Evenals andere symbolen na 312 had dit 
symbool een dubbele betekenis: één voor 
christenen en één voor niet-christelijke 
Romeinen.21 Constantijn interpreteerde 
de aan hem verschenen god aanvan-
kelijk op de manier waarop zijn 
vader Sol had aanbeden, als 
oppergod. Deze oppergod 
had voor Constantijn 
zijn almacht bewe-
zen door hem de 
overwinning te 
bezorgen. Vijf 
jaar eerder had 
een ander leger 
een aanval 
gedaan op 
Maxentius in 
Rome, maar 
het was 
gestuit op 
de massieve 
muren.22 Maar 
in 312 bracht 
Maxentius tegen 
alle verwachtin-
gen in zijn troepen 
buiten de stad om 
slag te leveren en stelde 
zich daarmee kwetsbaar 
op. Constantijn zag in deze 
onverwachte kans de hand van 
de god van zijn vader: Sol.
Tegenover Singor houd ik vast aan 
Eusebius’ getuigenis dat onder invloed 
van christenen, die Constantijn om uitleg 
van het ‘hemels teken’ vroeg, hij Sol 
en Christus met elkaar vereenzelvigde. 
Dit verklaart waarom Constantijn de 
christenen bevoordeelde vanaf 312, maar 
tegelijkertijd voortging zich af te beelden 
met Sol. Het is lastig het moment te 
bepalen waarop hij onderscheid maakte 
tussen Sol en Christus. Singor beweert 
dat uit een door Eusebius overgeleverde 
‘Toespraak tot de Vergadering der Heili-
gen’ blijkt, dat Constantijns bekering valt 
in de periode 310-312. In die ‘Toespraak’ 
noemt Constantijn Christus “de on-
overwinnelijke metgezel en beschermer 
der rechtvaardigen”. “Wij weten niet 
voor wie of wanneer die toespraak van 
Constantijn gehouden is,” aldus Singor, 
“maar de tekst is zeer waarschijnlijk tus-
sen 315 en 325 opgesteld.”23 Wederom 
laat Singor bewijsvoering achterwege. 

Maar dit doet R.L. Fox niet, die heeft 
aangetoond dat deze ‘Toespraak’ stamt 
uit het jaar 32524 en dat hierin de over-
winning op Licinius aan Christus wordt 
toegeschreven. Vanaf 324 – het jaar 
waarin Constantijn zijn laatste rivaal 
Licinius versloeg – verschijnen geen 
munten met Sol meer. Die voerde goden-

beelden mee, maar Constantijn voor het 
eerst niet – zoals ook Singor vermeldt.25 
Hij had op dat moment aan Christus 
genoeg.

Bekeringsproces
Christus toonde zich volgens Constantijn 
in zijn overwinning op Licinius de meer-
dere van de Romeinse goden – óók van 
Sol, waarvan Licinius afbeeldingen had 

meegenomen.26 Na 324 trad Con-
stantijn niet op tegen aanvallen 

van christenen tegen ora-
kelprofeten van de voor 

hem kort daarvoor nog 
zo vereerde Apollo/

Sol.27 Vanaf 324 
heeft Constantijn 
de gelijkscha-
keling tussen 
Christus en 
Sol opgege-
ven en dit 
gewelddadig 
optreden 
tegen Apollo-
profeten 
toegestaan. 
Zo kan op 

grond van de 
gegevens (niet 

op aannames!) 
geconcludeerd 

worden, dat vóór 
312 Constantijn een 

speciale band onderhield 
met Sol. Dit bleef zo ná 

312, maar onder invloed van 
christenen in zijn omgeving ver-

eenzelvigde hij Sol met Christus. In 324 
zag hij het onderscheid tussen beide en 
erkende hij de superioriteit van Christus. 
Dit is het bekeringsproces van Constan-
tijn geweest.

Noten
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Gouden medaillon met Constantijn en 
Sol Invictus samen met 'Sol', ca. 313. 
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Oude waarheid en nieuwe orde
Bevindelijk gereformeerden en het nationaalsocialisme 1920-1950

...weet van wetenschap...weet van wetenschap

Dr. E.G. Bosma

Deze studie gaat over de houdingen die bevindelijk gerefor-
meerden in Nederland innamen ten aanzien van het nationaal-
socialisme in de periode 1920 tot 1950. 

De toen nog nauwelijks geëmancipeerde groep van bevinde-
lijk gereformeerden leidde een relatief geïsoleerd bestaan. 
Tegen de achtergrond van hun geestelijke belevingshorizon in 
die periode wordt beschreven hoe bevindelijk gereformeerden 
zich opstelden tegenover de nationaalsocialistische wereldbe-
schouwing, de NSB en de Duitse bezetting. De ‘oude waarheid’ 
van de bevindelijk gereformeerden werd geconfronteerd met 
de totalitaire pretenties van de nationaal-socialistische ‘nieuwe 
orde’. In die confrontatie maakten echter niet alle bevindelijk 
gereformeerden dezelfde keuzes en bleek de ‘oude waarheid’ 
voor meerdere uitleg vatbaar. De verschillende houdingen die 
tijdens de bezetting werden ingenomen, leidden na de oorlog 
tot spanningen binnen de bevindelijk gereformeerde bevol-
kingsgroep. De ‘nieuwe orde’ had de ‘oude waarheid’ herijkt.       

34,95Bestel nu op www.debanier.nl/oudewaarheid, 
ga naar de boekhandel of bel 055 - 5390650

REIS NOORD-DUITSLAND  
Maritieme historie 

Met bezoeken aan de Noord-Duitse marinehavens als 
Wilhelmshaven en Bremerhaven krijgt u een fascinerende blik in de 
maritieme geschiedenis. In de negentiende eeuw begon Duitsland 
met de bouw van de keizerlijke marine. Dat resulteerde tijdens de 
Eerste Wereldoorlog in de zeeslag bij Jutland tot een treffen tussen 
de Duitse en Britse slagschepen. Gerekend naar het tonnage van de 
rechtstreeks betrokken schepen is dit de grootste slag uit de 
maritieme geschiedenis. De ervaringen die de Duitse marine tijdens 
de Eerste Wereldoorlog opdeed met de onderzeedienst legden de 
kiem voor het succesvolle optreden, vanuit Duits oogpunt in die 
tijd, van de onderzeeboten tijdens de Tweede Wereldoorlog.  
Daarnaast werd dit gebied, vanwege de havens en industrie, zwaar 
gebombardeerd in de laatste oorlogsjaren.  

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

Reisinformatie:  
Een driedaagse reis naar de Noord-Duitse 
steden Wilhelmshafen en Bremerhaven over 
onderzeedienst en de Tweede Wereldoorlog.   
Datum:   27 t/m 29 augustus 2015  
Vertrek:   Utrecht P&R Westraven  
Reisleider:  Pieter Hoogenraad  
Prijs:    2- pers.kamer € 395,- p.p.   
  1- pers.kamer € 435,- p.p.  
Inclusief:   In deze 3-daagse reis zijn alle 
kosten voor vervoer, hotels, maaltijden, gidsen, 
entrees en koffie/thee inbegrepen. 
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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 14 juni
Joden in de Cariben. Vier eeuwen 
geschiedenis in Suriname en Curaçao. 
Wat was hun betekenis en bijdrage aan 
de cultuur? Joods Historisch Museum, 
Amsterdam, www.jhm.nl.

t/m 16 augustus
Het geheim van de middeleeuwen in 
gouddraad en zijde. De mooiste en zeld-
zaamste laatmiddeleeuwse liturgische 
gewaden. Museum Catharijneconvent, 
Utrecht, www.catharijneconvent.nl.

18 juli-25 oktober
Thuis in twee werelden: emigranten toen 
en nu. Zie Aangelicht.

permanent
De middeleeuwen van Helmantel. Zijn 
schilderijen van kerkinterieurs tussen mid-
deleeuwse voorwerpen. Klooster Ter Apel 
(Gr), www.kloosterterapel.nl.

De Bijbelzaal is verhuisd naar een 
bovenverdieping. In deze zaal wordt 
het verhaal verteld over de oorsprong, 
invloed en inhoud van de Bijbel. De ze-
ventig 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 
afgebeeld. Bijbels Museum, Amsterdam, 
www.bijbelsmuseum.nl.

Emigranten toen en nu
Thuis in twee werelden: emigranten toen en nu
Emigratie is weer helemaal in, maar tegenwoordig gaan ve-
len juist naar Scandinavië. Het is ook een stuk eenvoudiger 
dan vijftig jaar geleden. Als het niet bevalt kom je gewoon 
terug, of je pendelt heen en weer naar de zon. Ook veel 
koloniale bestuurders en planters waren na 1900 nooit 
van plan om altijd in de tropen te blijven. Ontroerend is de 
grote inzet van Nederlanders die om hun geloof vertrokken 
en eigen kerken stichtten. De bekendste golf vormden de 
Afgescheidenen rond 1850, maar in de jaren 1950 waren 
kerkgangers ook oververtegenwoordigd, vooral gerefor-
meerden. De Nederlandse kerken stimuleerden ook nieuwe 
emigratie: ze vingen hun familie en andere geloofsgenoten 
op en zochten een huis en werk voor hen. Stap in de vier 
werelden van emigratie en kijk met de app of u een pionier, 
expat, semigrant of nieuwe pionier bent, of … dat u beter 
thuis kunt blijven. De tentoonstelling vindt u in Museum 
Flehite in Amersfoort. 

Radicale Protestanten
Remco van Mulligen, Radicale Protestanten. 
Opkomst en ontwikkeling van de EO, de EH en 
de ChristenUnie en hun voorlopers (1945-
2007), 
Amsterdam: Buijten en Schipperheyn, 2014; 
470 blz.; € 29,50; 
ISBN 978 90 588 1816 4.

RECENSIE RADICALE PROTESTANTEN

Wordt ook vriend!
Mijn vrouw en ik zijn vriend van Museum Catharijnecon-
vent, waarmee we het museum steunen bij nieuwe aanwin-
sten. Onlangs waren we op de jaarlijkse vriendendag, waar 
we hoorden over nieuwe ontwikkelingen en een lezing 
van de conservator kregen over de liturgische gewaden. 
Daarna bekeken we deze tentoonstelling, waarbij we weer 
andere vrienden ontmoetten. Vier keer per jaar krijgen we 
ook het prachtige tijdschrift. Dat kost €37,50. Iets voor u, 
of om een ander cadeau te doen? Er zijn trouwens nog 
veel meer musea die extra vrienden kunnen gebruiken in 
deze tijd van zware bezuinigingen. Ook kan ik mensen die 
een voorwerp willen verkopen meestal overtuigen dat ze 
het eenvoudiger kunnen schenken. De meeste musea zijn 
algemeen nut beogende instellingen en zulke schenkingen 
zijn dan voor 125% aftrekbaar. Bij een veiling zijn er allerlei 
kosten en dat levert in de praktijk niet echt meer op. Boven-
dien bent u een weldoender geworden, want iedereen kan 
van de schenking genieten!

De Radicale Protestanten uit 
de titel van dit boek zijn de 
theologisch behoudende 
protestanten die zich in de 
jaren 60 op een zelfbewuste 
en activistische manier verzet-
ten tegen de secularisatie 
van de Nederlandse samen-
leving. Met deze definitie 
onderscheidt historicus Van 
Mulligen hen van de bevin-
delijke en andere traditionele 
gelovigen. Aanvankelijk riep 
hun gedrag veel weerstand 
op omdat ze tegen de stroom 
in hun gelijk verkondigden 
en polariseerden. In de 
afgelopen tien jaar lijken 
ze hun scherpte te hebben 
afgezworen en worden ze niet 
alleen geaccepteerd, maar 
zelfs gewaardeerd. De auteur 
vraagt zich af wat er in de 
tussenliggende halve eeuw is 
gebeurd. Ze zijn door hun en-
gagement volop onderdeel 
uit gaan maken van de mo-
derniteit en de professionali-
sering van hun organisaties 
heeft de hechte antithetische 
gemeenschap omgevormd 
tot een lichte flexibele en nau-
welijks van de buitenwereld te 
onderscheiden club.
Om deze verandering te ver-
klaren onderzoekt hij de drie 
meest in het oog springende 
organisaties die een maat-
schappelijke rol speelden: 
de Evangelische Omroep 
(EO, 1969), de Evangelische 
Hogeschool (1977), en een 
politieke partij, de Reformato-
rische Politieke Federatie (RPF, 
1975) die in het jaar 2000 
opging in de ChristenUnie. 
De spil in dit verhaal is de 
omroep.
De grondleggers van deze 
drie initiatieven vertolkten het 

gevoel van dreiging dat het 
secularisme hen beroofde 
van de eigen vertrouwde 
omgeving en hen naar de 
marge drong. Dat gevoel 
inspireerde hen tot een 
polemisch radicalisme dat op 
termijn niet vol te houden viel. 
Nieuwe golven van mobilisa-
tie, vaak in sektarische rich-
ting, deden afbreuk aan het 
doel, een proces van aanpas-
sing was de enige optie.

Dit proefschrift dient twee 
doelen: het beschrijven van 
de organisatorische verwik-
kelingen binnen de subcul-
tuur en het geven van een 
verklaring. Het eerste is een 
somber stemmend relaas van 
welwillende initiatiefnemers, 
die in hun gedrevenheid 
dictatoriaal gedrag vertoon-
den jegens hun medewerkers 
en medestanders. In alle drie 
de organisaties belemmerde 
deze starre houding de voort-
gang van hun werk.
Het tijdsgewricht verklaart de 
keuze voor de omroep als 
voortrekker: de dagbladen 
verloren hun invloed en radio 
en tv namen die rol over. Wie 
niet mee wilde gaan met de 
drang naar vernieuwing bleef 
achter. Verweesde christe-
lijke studenten vormden 
via persoonlijke netwerken 
nieuwe organisaties. In de 
politiek verloren behoudende 
krachten hun stem. In het 
nieuwe medium waren de 
‘evangelischen’ de voortrek-
kers, want zij waren minder 
geobsedeerd door kerk of 
politiek. Het doel van EO was 
om de samenleving met het 
evangelie te bereiken, en 
wel zo direct mogelijk. Het 

Hans Krabbendam

bestaande mediastelsel ging 
op de schop en bood hen 
een nieuwe kans als ze een 
gemêleerde achterban kon-
den mobiliseren. Zo kwam de 
samenwerking met orthodoxe 
protestanten tot stand, die de 
organisatorische continuïteit 
inbrachten. In alle organisa-
ties heerste spanning tussen 
bevlogenheid en inhoudelijke 
deskundigheid. Uiteindelijk 
won het laatste. 
De vorming van een alterna-
tieve politieke partij volgde 
pas later. Dat vergde namelijk 
exclusieve loyaliteit. Bij de EO 
was dat niet zo; daar konden 
leden ook NCRV-lid blijven
De EH was een uitvloeisel 
van de EO, als project om 
nieuw journalistiek kader te 
vormen, wat uitstekend lukte, 
en de kern voor alternatieve 
wetenschap te creëren, wat 
mislukte. De EH kroop langs 
de afgrond van de richtin-
genstrijd en faillissement.
Wat in de beschrijving niet 
goed uit de verf komt, is de 
vraag hoe het toch mogelijk 
was dat bij zo veel interne 
crises en conflicten de pro-
jecten doorgingen. Blijkbaar 
merkten medewerkers, 
studenten en kiezers niet veel 
van de perikelen en stond er 
genoeg positiefs tegenover. 
Dat laatste blijft impliciet, 
maar is noodzakelijk om 
het eindresultaat te kunnen 
verklaren. 
Het pad naar acceptatie 
kwam vrij toen de Berlijnse 
muur viel en de obsessie met 
links verschoof naar kritiek 
op rechts (in paarse vorm). 
De RPF kon opschuiven naar 
het midden en vervolgens 
linkse punten omarmen. Ook 
de EO leerde met verschei-
denheid omgaan, sprong in 
de niche van zingeving en 
werd daarvoor gewaardeerd. 
Alleen de EH bleef nog lang 
vasthouden aan het ideaal 
van christelijke wetenschap, 
gesymboliseerd door het cre-
ationisme. Dat was mede een 

gevolg van haar isolement. 

De verklaring voor dit veran-
deringsproces is niet eendui-
dig. Soms kiest de auteur voor 
twee karaktertypen, rekkelij-
ken en preciezen, die elkaar 
tegenwerken, soms van twee 
kwaliteiten die nodig zijn 
om van een initiatief door te 
groeien naar een stabiele 
club. Juist in de overgang van 
spontaniteit naar structuur 
in de tweede fase deden 
zich tal van conflicten voor. In 
de achterban verschoof de 
verbondenheid met de eigen 
club naar een steeds lichtere 
vorm van betrokkenheid. Dat 
was eigenlijk al ingegeven 
door de aard van het om-
roeplidmaatschap: dat kostte 
maar een tientje per jaar en 
schiep verder geen enkele 
verplichting. Dat was ook het 
geval bij de EH en RPF. Het 
soort organisaties raakte de 
levens van de achterban 
maar gedeeltelijk. Het ging 
dus niet om verminderde 
intensiteit, maar om een 
beperkte loyaliteitsvraag. Een 
tweede verklaring voor het 
veranderingsproces is dat de 
deur naar andersdenkenden 
onder druk van de omroepre-
gels openging. Van radicalise-
ring was geen sprake. De EO 
reageerde eerst op een radi-
caliserende samenleving en 
daarna op de toenadering. 
Een derde verklaring voor de 
versoepeling is dat er op een 
gegeven moment jubilea te 
vieren waren die aanzetten 
tot reflectie. Dit hielp de brug-
genbouwers in de organisatie 
om de plannen bij te stellen. 
De seculiere wereld bleek niet 
zo bedreigend als gedacht. 
De pluriformiteit van radicale 
(maar aangepaste) christe-
nen werd gewaardeerd, mits 
deskundig ingebracht. Van 
beide kanten voltrok zich een 
proces naar meer inclusiviteit. 
Zo ontstaat er een boeiend, zij 
het niet geheel bevredigend 
tijdsbeeld.

Greet en Gerard Pommer op weg naar Australië, 1953
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