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Als u in de afgelopen vakantieperiode het nieuws 
had gemist rondom vluchtelingen die in wankele 
bootjes een beter leven zochten in Europa, dan 
schudde bij thuiskomst dit beeld u vast wakker. Het 
gaat om die foto van dat Syrische jongetje aan 
de vloedlijn van de kust van Bodrum. Dit was geen 
vakantiefoto genomen aan de Turkse rivièra maar 
het beeld van de trieste dood van een onschuldige 
peuter. Wie denkt niet even aan zichzelf, aan een 
kind of kleinkind?

Nee, dan ons leven. Dat brengen we door in een 
land van vrijheid, vrede en welvaart: immateriële 
goederen waaraan de meesten van ons goedbe-
schouwd niet veel meer hebben bijgedragen dan 
stemmen en belasting betalen. Delen we van ‘ons’ 
goede leven of houden we het voor onszelf? Daar 
komt de hele discussie rondom het vluchtelingenpro-
bleem op neer.

Dat debat wordt inmiddels fl ink gevoerd in de media. 
Moeten we iets doen en wat kunnen we doen? 
Op het moment van schrijven gaan de theologen 
voorop. In Trouw schreef rabbijn Evers een artikel over 
vreemdelingschap en gastvrijheid, bezien vanuit 
het Oude Testament. De christelijke hulpverlener en 
jongerenwerker Jurrien ten Brinke lanceerde de actie 
Ik ben een gastgezin voor een vluchteling, anderen 
startten de campagne Drie per kerk met als doel dat 
elke kerkelijke gemeente drie vluchtelingen opvangt.

De enige historicus die regelmatig de pers haalt, is 
migratiedeskundige Leo Lucassen met zijn pleidooi 
voor open grenzen. Als beschouwers bevinden 

historici zich gewoontegetrouw niet in de voorhoede 
van het debat. Maar de vluchtelingennood breekt 
die wet. 

Zoals het volk van Israël gedenkt dat het eens 
vreemdeling was in Egypte, zo zouden Nederlandse 
protestanten zich kunnen herinneren dat hun voorou-
ders in de tijd van de Reformatie moesten vluchten. 
Het voorgeslacht van orthodox gereformeerden is 
veelal afkomstig uit Vlaanderen en Frankrijk. Welke 
richtingaanwijzers levert de geschiedenis nog meer? 
Ik ben benieuwd wat u ervan vindt.

In dit nummer treft u reacties aan op ander oor-
logsleed. Geschiedenisdocent Constant van den 
Heuvel blikt terug op zijn boek over zes mannen die 
in Veenendaal werden gefusilleerd door de Duitse 
bezetter. Hij wil met zijn publicatie recht doen aan 
het leed dat de nabestaanden zeventig jaar na 
dato nog steeds dragen. Historicus Jan Bank en twee 
andere historici gaan met elkaar in gesprek over de 
(kleine?) rol die de kerken hebben gespeeld in het 
verzet. Het jubileum van 200 jaar Waterloo, de slag 
in 1815 waarin het einde van Napoleons dictatuur 
en het begin van de moderne staat werd bezegeld, 
vieren we in Transparant mee. Verder geeft Suzan Fol-
kerts een interessante inkijk op het Bijbelleesgedrag 
in de periode voor de Reformatie. Al voor Luther wa-
ren er interessante hervormingsbewegingen gaande. 
Transparant levert daarmee weer genoeg pasmunt 
om onze tijd te verrijken met inzichten vanuit het 
verleden.

Ardjan Logmans
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Graf Nefertiti mogelijk gevonden Walvissen spotten vanuit NAVO-
installatie

Religieuze graffiti in Israël Zestig Leidse waterputten

Middeleeuws zingen en dichten Benoeming

Mogelijk bevindt het graf van de Egyptische koningin 
Nefertiti zich áchter het graf van Toetanchamon. 
Dat stelt de Britse Egyptoloog Nicholas Reeves 
in zijn recente artikel op academia.edu. Volgens 
Reeves bevinden zich achter de muurschilderingen 
in Toetanchamons grafkamer scheuren in het 
pleisterwerk, die duiden op tenminste twee andere 
ruimtes, waarvan één het graf van Nefertiti zou 
zijn. De eventuele aanwezigheid van het graf 
van Nefertiti zou veel mysteries rond het graf van 
Toetanchamon oplossen. De hypothese van Reeves 
is dat Toetanchamon is bijgezet bij Nefertiti, omdat hij 
onverwachts op jonge leeftijd overleed. Er was geen 
tombe voor hem gereed. Nefertiti leefde waarschijnlijk 
tussen 1370 en 1330 voor Christus en was beroemd om 
haar schoonheid. 

Een historische NAVO-installatie moet worden omgebouwd tot 
sterrenwacht en toeristische attractie om naar het zingen van 
walvissen te luisteren. Dat hebben de inwoners van het Schotse 
Aird Uig, op het eiland Lewis, in grote meerderheid besloten. De 
installatie bij Gallan Head staat er sinds de jaren vijftig en was 
nog tot 2013 in het bezit van de NAVO. Het radio- en radarstation 
maakte al die tijd deel uit van het verdedigingssysteem van de 
NAVO tegen Russische gevechtsvliegtuigen en onderzeeërs. In 
Aird Uig is de lokale gemeenschap ervan overtuigd dat de nieuwe 
functie van de gebouwen de lokale economie zal ondersteunen. 
Pikante informatie hierbij is wel dat de Britse RAF de laatste jaren 
regelmatig moest uitrukken om Russische bommenwerpers uit 
haar luchtruim te weren. Zo werden op 14 mei nog twee Russische  
Bear-bommenwerpers boven de Noordzee onderschept. 

Archeologen van de Israëlische dienst voor 
Oudheden hebben in Jeruzalem een ritueel joods 
bad (mikveh) ontdekt met bijzondere inscripties. 
De badruimte en de inscripties zijn in zeer goede 
staat. De onderzoekers stuitten op de ondergrondse 
ruimte tijdens de bouw van een kleuterschool. Het 
bad dateert uit de eerste eeuw na Christus, die ook 
de Tweede Tempelperiode genoemd wordt. Op 
het pleisterwerk van de muren staan inscripties in 
het Aramees en Hebreeuws. Ook zijn er een boot, 
palmbomen en planten te zien, en mogelijk zelfs een 
menora, de joodse zevenarmige kandelaar. Het is 
nog onduidelijk wat de inscripties precies betekenen 
en waarom deze in de badruimte zijn aangebracht. 
De inscripties zijn zorgvuldig verwijderd en worden 
later aan publiek getoond.

In Leiden is de afgelopen maanden een aantal  
belangrijke archeologische vondsten gedaan. De 
ontdekkingen hadden verband met de aanleg van 
ondergrondse vuilcontainers door de hele stad, en 
de bouw van een ondergrondse parkeerplaats bij de 
Lammermarkt. Op het terrein van de Lammermarkt vonden 
archeologen een vijftiende-eeuwse muur, die mogelijk deel 
uitmaakte van een van de drie middeleeuwse kloosters 
die zich in dit stadsdeel bevonden. Verder troffen de 
onderzoekers hier maar liefst zestig waterputten aan. Ook 
bij het graafwerk voor de containers werd een waterput 
gevonden. De Leidse waterputten werden gegraven met 
het oog op de drinkwatervoorziening. Het grachtenwater 
was namelijk te vies om te drinken. De grachten 
fungeerden als open riool voor de afvoer van de ontlasting 
van de Leidenaars. 

Op 12 juni is in de Koninklijke Bibliotheek de 
wetenschappelijk-kritische editie van het 
beroemde Gruuthuse-handschrift gepresenteerd. 
Dit handschrift is een rijke verzameling van 
Nederlandstalige middeleeuwse poëzie en 
liedkunst, dat omstreeks 1400 in Brugge tot 
stand kwam. De nieuwe editie is ingeleid en van 
commentaar voorzien door Herman Brinkman, 
en de melodieën zijn overgezet door Ike de Loos. 
Zodoende zijn de liederen uit het Gruuthuse-
handschrift zingbaar geworden. Het ensemble 
Fala Música bracht al verschillende liederen 
uit het handschrift ten gehore. Een ode aan de 
vrouw is na te luisteren op YouTube: “Du best mijn 
troost du bist mijn vruecht / Du best allein das mir 
verhuecht.”

Aan de Universiteit van Amsterdam is Nanci Adler (1963) 
benoemd tot hoogleraar Herinnering, geschiedenis en recht 
in relatie tot regimewisselingen. De leerstoel is ingesteld door 
de UvA, in samenwerking met het NIOD Instituut voor Oorlogs-, 
Holocaust- en Genocidestudies, en de KNAW. Adler gaat 
onderzoek doen naar de manier waarop de herinnering aan 
een periode van dictatuur en repressief geweld vorm krijgt, 
met name in landen waar een open debat over het verleden 
wordt onderdrukt. Na de val van regimes blijft het vaststellen 
van schuld vaak uit, net als het erkennen van het leed dat 
de slachtoffers is aangedaan. Verhalen hierover worden vaak 
genegeerd, of vervormd volgens de lijnen van de officiële 
herinneringspolitiek. Hierdoor is er geen plaats voor verzoening 
of een gezonde collectieve verwerking van het verleden. Adlers 
onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksgebied Transitional 
Justice. Sinds 2014 is Adler directeur Onderzoek bij het NIOD.

NIEUWS

Buste van Nefertiti Beeld Neues Museum

Mikveh Beeld Israel Antiquities Authority

Het Gruuthusehandschrift Beeld Koninkrijke Bibliotheek

NAVO-installatie Aird Uig Beeld www.subbrit.org.uk

Nanci Adler Beeld NIOD

Opgravingen Lammermarkt Leiden Beeld Unity.nu
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INTERVIEW VAN DEN HEUVEL



Een boek schrijven is moeilijk. Maar een boek over de Tweede Wereldoorlog 
schrijven is de overtreffende trap daarvan. Historicus en docent Constant van 
den Heuvel (46) merkte dat zijn boek Het kruis op de berg. De fusillade van 20 
november 1944 tussen Rhenen en Veenendaal (uitgeverij Matrijs, Utrecht), over 
de moord op zes verzetsmensen, door zijn ziel is gegaan. “Deze zes mannen, “To-
deskandidate” uit de gevangenissen Weteringschans in Amsterdam en Wolven-
plein in Utrecht, zijn bruut mishandeld. Vervolgens kwamen ze op 20 november 
1944 voor het vuurpeloton te staan, onderaan de berg, langs de weg van Veen-
endaal naar Elst. Ik heb door mijn bronnen meer gruwelijks gelezen en gehoord 
dan in het boek staat. Normaal moet je als historicus kritisch afstand houden tot 
je onderwerp. Maar hier kon dat niet altijd. Deze gebeurtenissen schieten door 
je dekking heen.”

“Duister 
overwint niet door  
moordpartij in 1944”

Jan Grisnich en Ardjan Logmans

Van den Heuvel ondersteunt zijn verhaal 
met brede armgebaren. In zijn prachtige 
hoekhuis in Veenendaal nodigt de bank 
in de woonkamer tot onderuitzakken. 
Maar Van den Heuvel kan dat niet. In 
zijn enthousiasme en betrokkenheid 
kan hij niet anders vertellen dan op het 
puntje van de bank. Vaak neemt hij een 
lange aanloop tot zijn antwoord. Geen 
probleem voor deze woordenwaterval, 
zoals hij zichzelf noemt. Net voordat je 
als interviewer wilt ingrijpen, smeedt hij 
alle zojuist vertelde details met enkele 
slotzinnen aaneen tot een antwoord.

Nog elke dag krijgt Van den Heuvel 
mails binnen naar aanleiding van de 
publicatie van zijn boek, in mei van dit 
jaar. Als represaille werden de zes zonder 
vorm van proces neergeschoten. “Door 
mijn onderzoek kreeg ik toegang tot net-
werken van hoogbejaarde Nederlanders, 

Joodse Nederlanders, Indische Nederlan-
ders, en geprofessionaliseerde onderzoe-
kers zoals wetenschappers van het NIOD 
Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 
Genocidestudies. Allen hadden wat met 

de zes personen. Bovendien ontdekte ik 
rondom de zes nieuw oorlogsmateriaal, 
zoals de bevrijdingspoging van kamp 
Westerbork in 1944. Dat lokt weer 
nieuw onderzoek uit.” (Zie kader).

De fascinatie voor de oorlog draagt Van 
den Heuvel al van kindsbeen af bij zich. 
Hij bevroeg zijn ouders en grootouders 
erover. Maar omdat hij de verhalen uit 

de tweede hand hoorde, bleef de oorlog 
voor hem op afstand. Totdat zijn vader 
hem tijdens een ritje in de auto atten-
deerde op een kruis langs de weg, net 
buiten Veenendaal. “Daar zijn in de 

oorlog mensen vermoord,” wees hij. 
“Opeens werd de geschiedenis tastbaar 
en kon ik de verhalen verbinden aan een 
concrete plek. Dat heeft me niet meer 
losgelaten.”

Om de zoveel tijd kruiste het monument 
zijn weg, wat ertoe leidde dat Van den 
Heuvel op onderzoek uitging. Als eerste 
vond hij informatie over de hervormde 

Boek over fusillade in 1944 werkt  
zeventig jaar na dato therapeutisch 
voor nabestaanden.

Beeld Uitgeverij Matrijs
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predikant Bas Ader. Over zijn leven ver-
scheen in 1947 Een Groninger pastorie 
in de storm. En een van de gemeentele-
den van de Christelijke Gereformeerde 
Pniëlkerk, waar hij toen kerkte, had be-
lijdeniscatechisatie van hem gehad. Ook 
Philip de Leeuw was vindbaar. Diens 
weduwe, Betty Bausch-Polak (inmiddels 
96 jaar) schreef in 2004 een boekje over 
haar vermoorde echtgenoot. “Zij was het 
die als het ware uit de geschiedenis mijn 
leven en mijn onderzoek binnenstapte. 
Dat deed ze door me te mailen, haar 
archief uit te lenen en me in contact te 
brengen met mensen rond het verzet 
in de oorlog.” Ze spreekt inmiddels 
regelmatig in Veenendaal, na het eerste 
contact in 2012 per e-mail:

“Ondanks mijn hoge leeftijd, bijna 93, 
treed ik nog steeds op, in het bijzonder 
voor jongeren, scholieren, studenten 
om over die tijd te spreken en over 
de gevolgen van discriminatie. Het 
geeft mij veel voldoening, want de 
interesse en de openheid van jongeren 
is iedere keer verbazingwekkend en 
ontroerend (…). Van 14 april tot 7 
mei as ben ik in Nederland en ik ben 
bereid naar uw school te komen om 
er zelf over te vertellen. De Meidagen 
breng ik altijd in Nederland door om 
de herdenkingen bij te wonen.”

Over de beoogde doelgroep van het boek 
blijft Van den Heuvel wat vaag. Hij geeft 
aan dat er niet één bepaalde doelgroep 
is, maar dat er meerdere zijn. Door het 
wetenschappelijke bronnenonderzoek is 
het boek voor collega-historici interes-
sant, schat hij in. Inwoners uit Veenen-
daal en het omliggende gebied lezen in 
het boek meer over het verhaal achter 

het monument op de Veenendaalse berg. 
En scholieren leren meer over hun regi-
onale geschiedenis, zodat het verleden 
voor hen tastbaar wordt. “Ik schreef 
het ook voor de nabestaanden, zodat 
hun geschiedenis is geboekstaafd. Zo 
interviewde ik Wilma Meissner-Gerlach, 
zij was destijds als tiener koerierster in 
het verzet. Ze zei: “het is nog altijd een 
trauma voor me.” Anderen zagen de 
zwarte auto’s met de soldaten en de zes 
gevangenen wegrijden naar het Schupse 
Bos; hebben de mannen zien uitstappen, 
hoorden de schoten, vervolgens de gena-
deschoten en hebben soms ook nog de 
verminkte lichamen gezien. Maar vooral 
waren er veel dingen niet duidelijk voor 
de nabestaanden. Veel vragen bleven de-
cennia onopgelost. Ik hoop dat dit boek 
verhelderend en therapeutisch werkt.”

Aan de persoonlijke verwerking van het 
boek is Van den Heuvel nog niet toege-
komen. Tijdens zijn onderzoek sliep hij 
soms slecht. Toen hij zich bezighield met 
het lot van het peutertje Bas Jan Ader, 
werd hij emotioneel.

“De kleine Bas Jan heeft landwachters 
op zijn kamertje moeten dulden, 
de dreiging gevoeld en maakt een 
overhaaste vlucht mee, waarbij hij in 
twee dagen in vier verschillende bedjes 
slaapt. Kinderen kunnen om minder 
hun leven lang belast blijven. Hoe het 
ook zij, op een nieuw logeeradres, 
komt het er allemaal uit. Mentaal en 

fysiek: ‘Moete na huis toe, Mamma, 
moete na huis toe.’ Het mannetje 
begint vervolgens te braken en alles zit 
eronder. Mamma verschoont alles. ‘In 
Mamma’s bed. Ik ben Mamma’s lieve 
diertje.’”

“Dat raakte me, omdat ik zelf een 
dochtertje heb van drie jaar. Ik zag haar 
opeens in diezelfde situatie geplaatst. 
Voor mijzelf heb ik nog geen tijd gehad 
het onderzoek te verwerken, om al dat 
onrecht, geweld en de dood te laten 
landen in mijn leven en er ook een per-
soonlijk geloofsantwoord op te vinden. 
Het lijkt wel een beetje op Job. Zijn 
vrouw en zijn vrienden begonnen over 
God, maar hijzelf kon dat nog niet. Wel 

was het schrijven van het boek natuurlijk 
ook voor mijzelf goed, na alle bronnen 
met verschrikkingen te hebben doorge-
nomen.”

U hebt zowel slachtoffers als daders met 
naam en toenaam genoemd. Past dat 
wel?
“Ik vind dat de nabestaanden van de 
slachtoffers zeventig jaar na dato alles 
mogen weten. Dat is geen ‘naming and 
shaming’. Tenslotte komen de namen 
toch boven water. Ze hebben recht 
op maximale openheid en ik hoop dat 
daarvan een helende werking uitgaat. 
Bovendien noemt de Bijbel mensen ook 
met naam en toenaam, ook al levert dat 
imagoschade op. Daarbij is het ook voor 
de nabestaanden van de daders beter. 
Zij leven min of meer in de slagschaduw 
van de oorlogsmisdaden van hun ouders. 
Dan kun je je alleen verstoppen. En dat 
hoeft niet. Ik heb letterlijk in het voor-
woord geschreven dat de nabestaanden 
van de slachtoffers deze kinderen niets 
kwalijk nemen. Hopelijk stimuleert het 
boek om een ander mens te zijn.”

U bent in het boek begaan met de zes 
slachtoffers. Botst dat niet met de neu-
trale houding van de historicus?
“In de bronnen lees ik waarom deze 
mensen en anderen zich verzet hebben 
tegen de nazi’s. De bronnen geven weer 
hoe ze soms twijfelden aan hun eigen 
veiligheid en aan die van hun gezinsle-
den. Toch hielpen ze anderen die hen no-

dig hadden. Soms ontdek ik en détail hoe 
ze werden gemarteld en zichzelf opof-
ferden voor anderen. Tegelijkertijd zie ik 
de wandaden van de nazi’s en pro-Duitse 
Nederlanders. Neem SD-man Co van 
Joolen, die zeer vijandig stond tegenover 
het christelijk geloof. Van Joolen roofde 
de bezittingen van anderen, liet toe dat 
een Christusbeeld kapot werd gegooid en 
spotte openlijk met God.”

“Van Joolen had zich ook al eens in 
het hart laten kijken in brieven aan 
zijn broer. Zo doet hij in februari 1943 
verslag van een kerkdienst, die hij als 
provocateur bijwoonde. Aan zijn broer 
Jaap schrijft hij: ‘Heb 7 psalmen gegild 
en daverende preek (…). Voel me nu 
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Historicus moet geloofsopvattingen 
van historische personen niet 
wegpoetsen.

PERSONALIA
Constant van den Heu-
vel (1969) haalde zijn 
doctoraal Geschiede-
nis en eerstegraads be-
voegdheid aan de R.U. 
Utrecht. In de periode 
1996-2003 gaf hij les 

aan de Christelijke Scholengemeen-
schap Prins Maurits in Middelharnis en 
Stellendam. Sinds 2003 is hij docent 
geschiedenis en staatsinrichting aan 
het Ichthus College in Veenendaal. 
Hij was bestuurslid van de VCH met 
de portefeuille Onderwijs en schreef 
regelmatig voor Transparant. Op de 
site www.hetkruisopdeberg.nl geeft hij 
actuele informatie omtrent zijn onder-
zoek en het monument.
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schoon en zondenvrij en een broeder 
in den Heere.’ Schijnbaar botsen er in 
dit hele drama ook andere krachten.”

Wat bedoelt u met die laatste zin?
“Ik heb vroeger binnen de Vereniging 
van Christen-Historici veel nagedacht 
over de hand van God in de geschie-
denis. Voorzichtig probeer ik met die 
laatste zin daarnaar te verwijzen.”

Is een historicus wel bij machte de hand 
van God te ontwaren?
“Ik geloof in goddelijke leiding, maar in 
het waarnemen ervan geloof ik dat we 
slechts lichtflitsen kunnen zien, waar-
door we eventjes meer zien dan ons ei-
gen beperkte blikveld. Van de hervormde 
predikant en historicus ds. Cock Blenk 
heb ik geleerd om niet zozeer God direct 
te zoeken in de geschiedenis, maar naar 
getuigenissen over Hem. “Ga eerst maar 
eens zoeken hoe historische personen 
God hebben ervaren,” zei hij.”

En hoe werkte u dat uit in uw boek?
“Als dominee Ader of zijn vrouw schrij-
ven dat ze God hebben ervaren, dan laat 
ik dat staan. Ik schrijf niet: Ader had veel 

steun aan zijn religieuze denkbeelden. 
Nee, hij had steun aan God. Daar ging 
het Ader om. Ik kan niet tegen besmuikt 
praten over God. En ook niet tegen het 
wegpoetsen van zulke geloofsopvattingen 
in het historisch onderzoek. Alsof geloof 
geen motief kan zijn voor het handelen 
van mensen. Te lang had het geloof in 
de geschiedwetenschap die status van 

onbetrouwbaarheid. En ja, lezers mogen 
weten dat ook ik in die God geloof. Als 
iemand iets goeds over Hem te melden 
had, heb ik dat met vreugde doorgege-
ven.” 

Vormt u het verhaal dan naar uw eigen 
geloofsopvattingen?
“Nee, absoluut niet. Want het meest 
indrukwekkende verhaal heb ik laten 
lopen. Er zijn twee bronnen die melden 
dat dominee Ader het Onze Vader heeft 

uitgesproken, vlak voordat het moord-
peloton zijn werk zou doen. Maar wie 
van deze personen heeft het gebed echt 
gezien of gehoord? Omstanders stonden 
op afstand. Het verhaal zou me gewel-
dig van pas zijn gekomen. Ik had het 
een indrukwekkend geloofsgetuigenis 
gevonden. Maar ik kan het niet hardma-
ken. Daarom heb ik slechts in een noot 

vermeld dat dit verhaal de ronde doet. 
Het is ook de taak van een christelijke 
historicus, en natuurlijk van elke histo-
ricus, om zuiver met de bronnen om te 
gaan.”

Hebt u voor de volledigheid ook de in-
nerlijke verwerking door Joodse en niet-
christelijke slachtoffers en nabestaanden 
opgenomen?
“Daar zijn helaas geen bronnen van. 
Wat ik niet weet, kan ik niet melden. En 
psychologiseren wil ik niet. Noch van 
de Joodse Philip de Leeuw, noch van de 
anderen heb ik zoiets gevonden. Ik weet 
wel dat Crébas in Nieuw-Beerta, een 
kennis van Ader, het er geweldig moeilijk 
mee heeft gehad. En Pauline Broekema 
laat dat ook zien in haar boek Het Bosch-
huis, over de geschiedenis van de familie 
van slachtoffer Pieter ter Beek. Dat was 
een christelijke familie en Broekema 
heeft oog voor hun vragen en worstelin-
gen. Bij anderen merkte ik een enorme 
zwijgzaamheid. Nabestaanden van Victor 
van den Bergh gingen uit wraak op zoek 
naar de daders. Misschien is dat ook een 
diepe drijfveer geweest. Ik heb de slacht-
offers en de omstanders niet christelijker 
gemaakt dan ze waren. Bij de jaarlijkse 
herdenking wordt daarom ook niet 
gebeden. Dat lijkt op het claimen van de 
gebeurtenissen en van de nabestaanden, 
die vaak niets meer met het geloof heb-
ben.”

Soms geeft u inkleuring aan de gebeur-
tenissen, bijvoorbeeld door de prijs van 
het verraad te vergelijken met de dertig 
zilverlingen bij de arrestatie van Jezus.
“Je proeft hier en daar mijn bitterheid, 
mijn pijn. Dan heb ik die woorden, 
soms ook bittere humor, nodig. Ik ben 
een historicus, maar ook een mens. Dat 
laatste moet je niet weglaten. Soms loop 
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je ook tegen heel bijzondere dingen aan. 
Binnen de vierkante kilometer, waar de 
zes zijn gefusilleerd, is het Juliana Zie-
kenhuis verrezen, inmiddels opgegaan in 
Ziekenhuis Gelderse Vallei, waar ik ben 
geboren. De plek van hun dood werd 
daarmee voor mij en veel anderen een 
plek van leven.”

“Het is alsof de bemoedigende 
woorden van 21 november 1944 aan 
de toen al overleden predikant Bas 
Ader een profetie hebben bevat: ‘God 
heeft de hoop dus nog niet opgegeven. 
Daar Hij steeds maar weer kinderen 
geboren laat worden. Laten wij dien 
hoop dan ook steeds blijven hanteren.’ 
(…) Merkwaardig… ik wilde iets 
weten over de dood van zes anderen 
en dwars daar doorheen kom ik uit 
bij mijn eigen geboorte. En bij de 
geboorte van heel veel mensen om 
mij heen. ‘Een moord kan nooit het 
laatste woord zijn, is nooit het einde, 
eerder het begin.’ Na de herfst, de 
lente. Na de dood, het leven. Na de 
nacht, de dag. Na gevangenschap, 
Exodus. Na Golgotha, toch Pasen. Na 
het requiem, toch de juichtoon. ‘Laten 
wij dien hoop dan ook steeds blijven 
hanteren’, schrijft die zekere Joop de 
dag na de fusillade. Hij had gelijk. 
Nog altijd.”

“Dat briefje aan Ader heeft hem nooit 
meer bereikt, want op 20 november 
stierf hij. Eigenlijk is het daarmee 
geschreven voor ons. Hier heb je zo’n 
getuigenis hoe iemand God ervaart 
en daardoor bemoedigd wordt. Het 
is ragfijn. Als je het briefje te feitelijk 
onderzoekt, maak je het heilige kapot. 
Ik beschouw het als een bemoediging 
dat God het verkeerde omdraait in iets 
nieuws. Als je vraagt wat de boodschap 
van het boek is, dan is het dit: de dood, 
het duister, het demonische heeft niet 
het laatste woord. Toch niet.”





Hoe ouder, hoe beter

David Onnekink

“Moordenaar of populaire koning: u beslist!” De bezoekers 
van het museum, gewijd aan Richard III (1452-1485) in 
York, mogen zelf een oordeel vellen over de man die zijn 
twee neefjes in de Tower zou hebben laten vermoorden. In 
1998 studeerde ik vroegmoderne geschiedenis in York en 
bezocht ik het museum. Ik was meteen verkocht. Wie maakt 
zich nu zo druk over iets wat vijfhonderd jaar geleden is 
gebeurd? Dat getuigt van een passie voor geschiedenis. 
Voor oudere geschiedenis.

Tegenwoordig neemt de druk op historici toe om geschie-
denis te schrijven die maatschappelijk relevant is. Door de 
verzakelijking aan universiteiten en de maatschappelijke 
roep om “relevantie” graviteert wetenschappelijk onderzoek 
naar eigentijdse geschiedenis. We lezen biografieën over 
politici uit de twintigste eeuw en studies over de jaren zestig, 
niet over de buitenlandse politiek van Hendrik VIII, want dat 
is niet ‘relevant’. Mijn studenten schrijven scripties over de 
Nederlands beleid ten aanzien van de Syrische burgeroor-
log, niet over de Hongaarse opstand van 1702. Wie een 
onderzoeksvoorstel indient bij NWO over de vroegmoderne 
tijd dient ook die “relevantie” aan te tonen, wat al snel leidt 
tot zoektochten naar “wortels” van de eigen tijd (het pol-
dermodel, integratie, staatsvorming). Daar is niets mis mee, 
want een van de functies van geschiedenis is juist om te 
onderzoeken wie we nu zijn, en hoe dat zo is gekomen.

Maar geschiedenis heeft ook een andere functie: het tonen 
van datgene wat volstrekt anders is. Juist in de weerspie-
geling van een andere tijd gaan we onszelf en anderen 
beter begrijpen. Wanneer we alleen de wortels zoeken van 
wat in onze eigen tijd heeft standgehouden, verwerpen 
we datgene wat in de stormen van de geschiedenis ten 
onder is gegaan. En dat is, zo schreef Herbert Butterfield al 
eens, een vorm van geschiedvervalsing. Maar wanneer we 
de moeite nemen ons te verdiepen in de vreemde wereld 
van de zeventiende-eeuwse sekte van de Muggletonians, 
ontwikkelen we ook het vermogen om onze eigen cultuur 
te relativeren. En juist in een tijd waarin samenlevingen 
verharden, culturen lijken te botsen en conflicten wereldwijd 
oplaaien, is dat relativisme maatschappelijk zeer relevant.

Dus als u een boek koopt dit najaar, laat dan eens de 
Koude Oorlog of naoorlogse parlementaire geschiedenis 
links liggen. Ga voor een biografie van Richard III of verdiep 
u in de Byzantijnen. Hoe ouder, hoe beter.

wetenschap

Als iemand iets 
goeds over God 
te melden had, 
heb ik dat  
met vreugde 
doorgegeven in 
het boek.

De uiteindelijke boodschap van het 
boek is: de dood en het demonische 
hebben niet het laatste woord.

David Onnekink is universitair docent geschiedenis van de 
internationale betrekkingen in de vroegmoderne tijd aan 
de Universiteit Utrecht. Tot dit jaar was hij hoofdredacteur 
van Transparant.Van den Heuvel met de bijbel van ds. Ader Beeld Peter Siebe, EO
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Bijbelverkoop steeg al 
vóór de Reformatie

Suzan Folkerts

Van 2013 tot 2017 wordt aan de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) het 
onderzoeksproject From monastery to 
market place. Towards a new history of 
New Testament translations and urban 
religious culture in the Low Countries (c. 
1450-1540) uitgevoerd. Dit project gaat 
over het gebruik van de eerste gedrukte 
Nederlandstalige Bijbels. Dit zijn niet 
de Statenvertaling uit 1637 of zelfs de 
Luthervertaling uit 1522, zoals vaak 
wordt gedacht. Al vanaf 1477 werden de 
reeds bestaande middeleeuwse Bijbel-
vertalingen op de pers gebracht. In een 
eerder project aan de RUG zijn de Mid-
delnederlandse vertalingen in handschrift 
onderzocht, waarbij de gebruikers en 
lezers centraal stonden.1 Uit dit on-
derzoek zijn twee centrale conclusies 
getrokken, namelijk 1) dat circa 70% 
van de handschriften gebruikt werd door 
religieuze vrouwen die het Latijn niet 
machtig waren en 30% door leken, zoals 
begijnen, kooplieden, ambachtslieden en 
(hun) vrouwen; en 2) dat nagenoeg alle 
handschriften zo waren ingericht - door 
middel van leeslijsten en leesaanwij-
zingen - dat ze konden worden gelezen 
volgens het stramien van de liturgische 
kalender. Middeleeuwers lazen op elke 

zon- en feestdag een les of perikoop uit 
de evangeliën en een les uit de andere 
nieuwtestamentische boeken, en soms 
nog een les uit het Oude Testament. 
Contemporaine aantekeningen en cor-
recties in de handschriften wijzen uit dat 
de handschriften ook daadwerkelijk op 
die manier werden gelezen, en dat zowel 
religieuze vrouwen als leken blijkbaar de 
Bijbel op die manier wilden lezen.2

De gedrukte traditie van Middelneder-
landse Bijbelvertalingen laat die voor-
keur van lezers eveneens zien. Nog dui-
delijker zelfs: de meeste Bijbels werden 

uitgegeven in de vorm van een lectionari-
um, waarin de selectie van Bijbellessen in 
de volgorde van de liturgische kalender 
is afgedrukt. De eerste gedrukte Neder-
landstalige Bijbel is weliswaar het Oude 
Testament in de ‘normale’ volgorde, de 
zogenaamde Delftse Bijbel van 1477 die 
gebaseerd is op een veertiende-eeuwse 
vertaling; maar die is niet herdrukt, op 
een Middelnederduitse versie in de zo-
genaamde Keulse Bijbel van 1478-1479 
na. De Middelnederlandse vertaling van 
het Nieuwe Testament daarentegen, die 
eveneens in 1477 verscheen, is tiental-
len keren herdrukt, tot in 1538, meestal 
in de vorm van een lectionarium met de 
titel Epistelen en evangeliën voor het 
gehele jaar. Nieuw ten opzichte van de 
middeleeuwse handschriftelijke traditie 
van het Nieuwe Testament, is dat in de 
edities vanaf 1478 aan de Bijbelperiko-
pen ook commentaren of ‘sermonen’ 
werden toegevoegd.3 Slechts enkele 
edities van de Middelnederlandse verta-
ling van het Nieuwe Testament betreffen 
de complete Bijbelboeken Handelingen, 
Apocalyps [Openbaring, red.] en de 
apostolische brieven in hun gewone 
volgorde. Met de Middelnederlandse 
vertaling van het Nieuwe Testament 

'De verzoeking in de woestijn', Epistelen en evangeliën, Peter van Os van Breda 
(Zwolle 1488) Beeld Biblia Sacra

In de decennia voorafgaande aan de protestantse en katholieke reformaties van de 
zestiende eeuw circuleerden er talrijke Bijbelvertalingen in handschrift en druk in de Ne-
derlanden. Deze middeleeuwse Bijbelvertalingen en -uitgaven in druk hebben nog niet 
de belangstelling genoten die zij verdienen. Als representanten van een periode waarin 
grote veranderingen op sociaal, religieus en politiek gebied plaatsvonden, zijn zij be-
langrijke bronnen voor onderzoek naar religieuze cultuur in de Nederlanden. Daarbij is 
sprake van vernieuwing en reformatie, maar ook van continuïteit. 

wordt overigens de Noord-Nederlandse 
vertaling bedoeld die in de jaren 1380 in 
de context van de hervormingsbeweging 
van de Moderne Devotie is ontstaan. 
Er circuleerden ook vertalingen in de 
Zuidelijke Nederlanden, maar daarvan is 
er slechts één eenmaal gedrukt.4

Tot ver in de zestiende eeuw dus, ook 
toen in de jaren twintig de nieuwe Bijbel-
vertalingen van Erasmus en Luther in het 
Nederlands verschenen, werd de Noord-
Nederlandse middeleeuwse vertaling van 
het Nieuwe Testament herdrukt. Door 
de grote belangstelling van onderzoekers 
voor die nieuwe Bijbelvertalingen, zijn 
de oude middeleeuwse edities onderge-
sneeuwd. Deze edities zijn echter cruci-
aal om de breukvlakken te bestuderen 
tussen de handschriftelijke traditie en de 
gedrukte traditie; tussen de kloosterlijke 
omgeving van het ontstaan van Bijbel-
vertalingen en de markt waarop Bijbels 
ver- en gekocht werden; en tussen de 
middeleeuwse ‘katholieke’ godsdienst en 
de vroegmoderne protestantse beweging. 
Deze breukvlakken, met als middelpunt 
of gemene deler de middeleeuwse verta-
ling van het Nieuwe Testament, zijn het 
onderwerp van studie in het onderzoeks-
project From monastery to marketplace. 
In dit stuk worden de eerste resultaten 
van dit project gepresenteerd, met als 
doel tot een antwoord te komen op de 
vraag in welke mate er sprake is van 
continuïteit in de voorkeuren van Bij-
belproducenten (vertalers, drukkers) en 
Bijbellezers.

Marginale notities
Behalve de cijfermatige gegevens die 
de voorkeur van drukkers en lezers 
demonstreren - zoals gezegd werden de 
Epistelen en evangeliën van het gehele 
jaar tientallen malen gedrukt en de 
nieuwtestamentische Bijbelboeken in de 
gewone volgorde slechts enkele keren - 
geven de overgeleverde exemplaren zelf 
ook inzicht in lezersvoorkeuren, namelijk 
via aantekeningen in de marges. Die aan-
tekeningen betreffen in de eerste plaats 
bezittersnotities: de namen van eigena-
ren. Op grond van de eerste inventari-
satie, op basis van autopsie van exem-
plaren en met behulp van de databank 
Biblia Sacra, kan worden vastgesteld dat 
de gedrukte exemplaren, in tegenstel-
ling tot de handschriften, overwegend 
in het bezit zijn geweest van leken. Van 
de 25 tot nu gevonden bezittersnotities 
uit de zestiende eeuw zijn er slechts drie 
met een religieuze persoon of instelling 

te verbinden. Een voorbeeld van een 
lekenbezitter geeft een exemplaar uit 
1487, gedrukt in Delft, waarin de notitie 
“weduwe van Nicolaus” is te lezen.5 
Een ander voorbeeld is te vinden in een 
exemplaar van de eerste editie uit 1477, 
dat in het bezit was van Anssem Salm, 
die het vermoedelijk als huwelijkscadeau 
schonk aan zijn dochter “Joffrou Marie 
Aelbert van Leeuwens huysvrou”.6 Uit 
1479 is een exemplaar overgeleverd met 
de nauwelijks te lezen contemporaine 
eigendomsinscriptie “desen boeck hoert 
toe den [...]”, en daaronder een latere, 
eind zestiende-eeuwse inscriptie: “Desen 
boeck hoort toe Meeijken Lievens 
[...]”.7 Een exemplaar uit 1508 met de 

aantekening “Dijt boeck hoert toe Alijt 
boerrentsdochter Ende is een convents 
boeck”, was, gezien de toevoeging, ver-
moedelijk in het bezit van een religieuze 
vrouw.8

In een ander geval schreef de eigenaar 
zijn of haar naam niet duidelijk in het 
boek, maar staat het boek wel vol aan-
tekeningen over de wederwaardigheden 
van zijn of haar familieleden. Het gaat 
om een exemplaar van een Antwerpse 
editie uit 1496.9 De aantekeningen 
gaan onder andere over geboortes in de 
familie en over een dochter Freken die 
in 1510 in een convent trad. Dit soort 
geschreven familieberichten zien we 

Een leek die zijn 
Bijbel uit 1479 
kwijt was, liet we-
ten dat degene 
die hem terug-
bracht, mocht 
trouwen met zijn 
dochter. 
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vaker in een Bijbel, dat vaak het enige 
of het belangrijkste boek was dat een 
huishouden bezat. Een laatste voorbeeld 
van een vermoedelijke lekenbezitter geeft 
een exemplaar uit 1479 met de notities 
“Desen buck behoort toe goet man [...] 
diest vient ende weder brynt hy zal heb-
ben de dochter vant hus [...]” en “Desen 
bouck behoort toe cappe”.10 Wie het 
boek vond, kon het terugbezorgen aan 
de eigenaar Cappe (?), in ruil voor de 
dochter van de familie!

Behalve bezittersnotities zijn er tal van 
correcties en aanvullingen in de gedrukte 
exemplaren te vinden. Juist die notities 
laten zien dat de boeken daadwerkelijk 
gelezen werden zoals ze waren ontwor-
pen: als een lectionarium. Soms zijn 

er in de leeslijsten namen van heiligen 
toegevoegd en vaak zijn er verbete-
ringen aangebracht in de opschriften. 
Ook werden er regelmatig aanvullingen 

en leesaanwijzingen geplaatst, zoals 
kruisverwijzingen. Een voorbeeld is 
een exemplaar uit 1508, waarin met 
verschillende zestiende-eeuwse handen 

correcties in de tekst, opschriften van 
feestdagen met kruisverwijzingen (mid-
dels folionummers) naar passages elders 
in het boek, en kruisverwijzingen zoals 
“souct dese epistele achter int ghescrifte” 
zijn geplaatst.11 Verder zijn op tal van 
plaatsen stukken papier ingevoegd met 
handgeschreven aanvullingen op de Bij-
belpassages of extra lessen. Een tweede 
voorbeeld is een kruisverwijzing in een 
exemplaar uit 1481, gedrukt in Delft.12 
Op f. 35 staat geschreven: “soect opt 
lxxij blat mateus”. Daar, op f. 72v, staat 
vervolgens: “soect op xxxv blat marcus”. 
Beide bladen bevatten passages over 
Jezus Die spreekt over de priesters in de 
tempel. Soortgelijke kruisverwijzingen 
en leesaanwijzingen zijn geschreven 
in een exemplaar uit 1484, zoals “keer 
twie blaeden voert om”, en “soect near 
ghetal CCxxv van magdaleen”.13 Lastiger 
te interpreteren notities zijn de plussen 
die met loodstift in de marges van dit 
exemplaar zijn geplaatst. Wilde de lezer 
hier de betreffende lessen of feestdagen 
markeren? In ieder geval, zo wijzen deze 
en al de andere aantekeningen uit, wer-
den de gedrukte lectionaria of Epistelen 
en evangeliën van het gehele jaar net zo 
geconcentreerd gelezen en bestudeerd als 
de middeleeuwse handschriften.

Diversiteit en continuïteit
Vanaf 1477 tot de komst van de Neder-
landse Bijbelvertalingen die gebaseerd 
waren op de nieuwe vertalingen van 
Erasmus en Luther in 1522, werden 
Nederlandstalige Bijbels voornamelijk in 
de vorm van een lectionarium gedrukt. 
Volgens de databank Biblia Sacra zijn 36 
van de 58 Nederlandstalige Bijbeledities 
tot en met 1522 Epistelen en evangeliën 
van het gehele jaar. Verder betreffen 
tien edities psalteruitgaven en zijn de 
overige Bijbels van diverse samenstel-
ling (variërend van verkorte Bijbels en 
enkele Bijbelboeken tot combinaties 
van Oude en Nieuwe Testament). Deze 
verhouding veranderde sterk vanaf 1522. 
Vanaf toen waren de meeste Bijbeledities 
een Nieuwe Testament in de gewone 
volgorde. Pas in 1538 werd de laatste 
editie van de Epistelen en evangeliën op 
basis van de Middelnederlandse vertaling 
van de Moderne Devotie gedrukt, maar 
tussen 1522 en 1540 zijn er nog slechts 
vier edities verschenen op een totaal van 
76 Nederlandstalige Bijbeledities. Het 
aanbod van, en daaraan voorafgaand ook 
de vraag naar Epistelen en evangeliën, 
daalde na 1522 dus sterk. Bijbellezers in 
de Nederlanden wilden vanaf toen, wel-

licht onder invloed van de humanistische 
vertalingsactiviteiten van Erasmus en 
Luther, de nieuwtestamentische boeken 
blijkbaar van A tot Z lezen in de nieuwe 
vertalingen. Overigens verschenen ook 
al snel nieuwe katholieke vertalingen en 
verdwenen de middeleeuwse vertalingen 
mede daarom uit het zicht.14 
 
Het christelijk of Bijbels humanisme - 
grof gezegd de terugkeer naar de Bijbel, 
gebaseerd op de brontaal, beschikbaar 
voor alle gelovigen - moet niet vereen-
zelvigd worden met de protestantse 
Reformatie. Hoewel Luther zichzelf pre-
senteerde als de bevrijder van de Bijbel 

voor het lekenvolk en zijn volgelingen dit 
beeld nog versterkten, waren de idealen 
van het Bijbels humanisme ouder en wij-
der verspreid. Niet alleen brak Erasmus, 
die dezelfde idealen betreffende vertalen 
en het lezen van de Bijbel door leken 
koesterde, nooit met de Kerk; ook was 
de tendens van Bijbellezen door leken 
een lang bestaande, daterend uit de mid-
deleeuwen. De Bijbeledities die in de ja-
ren 1520 verschenen, zijn representanten Colofonpagina Delftse Bijbel met stadswapen, 1477 Beeld Wikidelft.nl
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van de diversiteit, vernieuwing en conti-
nuïteit die het fenomeen Bijbelvertalin-
gen in die periode kenmerken. Het meest 
opmerkelijk in dit opzicht zijn de edities 
van het Nieuwe Testament uit 1523 en 
1524 van Adriaen van Berghen respectie-
velijk Jan van Ghelen. Zij combineerden 
de nieuwe Bijbelvertalingen van Erasmus 
en Luther met de Middelnederlandse 
vertaling van het Nieuwe Testament van 
de Moderne Devotie.15 Oud en nieuw 
functioneerden naast elkaar, ook in het 
oeuvre van drukkers. Jacob van Lies-
velt in Antwerpen bijvoorbeeld drukte 
lange tijd de Epistelen en evangeliën en 
andere edities van de Middelnederlandse 
vertaling van het Nieuwe Testament, 
maar ook een Nederlandstalige Bijbel die 
gebaseerd was op de vertaling van Lu-
ther. Pas in de jaren 1540 tekenden zich 
scherpe grenzen af tussen de religieuze 
stromingen of confessies, en daarmee 
ook de grenzen tussen protestantse en 
katholieke Bijbels.16 In die jaren werd 
eveneens de repressie vanuit de keizer-
lijke overheid groter, en werden drukkers 
als Jacob van Liesvelt en Adriaen van 
Berghen, die lutherse geschriften druk-
ten, verbannen en onthoofd.

Conclusie
De periode tot 1540 kende vernieuwing 
en continuïteit inzake Nederlandstalige 
Bijbels, maar die mag niet op het conto 
van de protestantse Reformatie worden 
geschreven. De vernieuwende tendens 
vanaf 1522 naar het drukken en lezen 
van de complete Bijbel (beter: het Nieu-
we Testament) in plaats van een lectiona-
rium, was een algemene humanistische 
tendens, niet een lutherse. Er kwamen in 

de jaren 1520 nieuwe Bijbelvertalingen 
op de markt, maar ook de Middelneder-
landse vertaling van de Moderne Devotie 
werd nog gedrukt, in diverse vormen en 
soms zelfs in combinatie met de nieuwe 
vertalingen. Hoewel de lectionaria in 
de middeleeuwse vertaling na 1538 
niet meer werden gedrukt, verdween de 
gewoonte van het lezen van de Bijbel 
volgens een leesrooster niet. In 1547 en 
1548 werden er nieuwe edities van Epis-

telen en evangeliën op de markt gebracht 
door Marie Ancxt (de weduwe van 
Jacob van Liesvelt), in een Nederlandse 
‘katholieke’ vertaling op basis van de 
Vulgaat, goedgekeurd door het hof. En 
hoewel de Nederlandse vertalingen van 
Luthers Bijbelvertaling niet in de vorm 
van een lectionarium werden gedrukt (de 
Duitse wel), hanteerden ook lutheranen 
een leesrooster met vaste perikopen 
voor zondagen en enkele andere Bijbelse 
hoogtijdagen (de feestdagen van de 
niet-Bijbelse katholieke heiligen werden 
uiteraard uitgesloten). De belangrijk-
ste conclusie is wellicht dat de periode 
1522-1540 niet vanuit de kennis over de 
jaren erna moet worden bezien, waarin 
zich scherpe grenzen gingen aftekenen 
en ook de repressie vanuit de overheden 
groter werd.

 1  Dit project is getiteld Holy Writ and Lay Readers. 
A Social History of Vernacular Bible Translations 
in the Late Middle Ages. Zie http://www.rug.nl/
let/holyandlay (13 juli 2015).

 2  Zie onder andere S. Folkerts, ‘Reading the Bible 
Lessons at Home: Holy Writ and Lay Readers in 
the Low Countries’, Church History and Religious 
Culture 93 (2013) 217-237; S. Folkerts en M. 
Hoogvliet, ‘Bijbelvertalingen vóór Luther. Lezende 
leken in middeleeuws Europa’, Geschiedenis 
Magazine 48:4 (2013) 40-43.

 3  A. den Hollander, ‘Early printed Bibles in the Low 
Countries (1477-1520)’ in: W. François en A.A. 
den Hollander (ed.), Infant milk or hardy nourish-
ment? The Bible for lay people and theologians 
in the Early Modern Period. Bibliotheca Ephe-
meridum Theologicarum Lovaniensium CCXXI 
(Leuven etc. 2009) 51-61, 57.

 4  Het gaat om een uitgave van de vier evange-
liën in 1522 door de Antwerpse drukker Jacob 
van Liesvelt, die gebaseerd is op een veertiende-
eeuwse vertaling uit het klooster Rooklooster bij 
Brussel. In de elektronische bibliografie van in de 
Nederlanden gedrukte Bijbels, Biblia Sacra, heeft 
deze publicatie het identificatienummer 1522.
Gosp.dut.JvL.a. Zie www.bibliasacra.nl (14 juli 
2015).

 5  Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 169 G 68, f. a2r 
(Biblia Sacra ID 1487.EpEv.dut.JJvdMandCS.a).

 6  Gouda, Librije, 894 C1 (Biblia Sacra ID 1477.EpEv.
dut.GL.a). Den Hollander, ‘Early printed Bibles’, 
61. 

 7  Parijs, Bibliothèque nationale de France, B-1640, 
f. n1r (Biblia Sacra ID 1479.EpEv.dut.JVe.a of b; 
de Parijse exemplaren die ik heb bestudeerd, 
zijn niet goed ontsloten in Biblia Sacra).

 8  Utrecht, Universiteitsbibliotheek, E oct. 1451 Rari-
ora, f. k6r (Biblia Sacra ID 1508.EpEv.dut.MHvH.a).

 9  Den Haag, KB, 150 B 69 (Biblia Sacra ID 1496.
EpEv.dut.GB.a).

10  Den Haag, KB, 168 G 40, f. π1r (schutblad) (Biblia 
Sacra ID 1479.EpEv.dut.JVe.a).

11  Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, R 47.10 
(Biblia Sacra ID 1508.EpEv.dut.MHvH.a).

12  Paris, BnF, B-1641 (Biblia Sacra ID 1481.EpEv.dut.
JJvdM.a).

13  Den Haag, KB, 1084 C 5, f. 86v en 112r (Biblia 
Sacra ID 1484.EpEv.dut.snom.a).

14  Zie voor een introductie in de zestiende-eeuwse 
geschiedenis van Nederlandse Bijbelvertalin-
gen W. François, ‘Naar een “confessionalisering” 
van bijbelvertalingen in de zestiende eeuw – 
Inleiding’, in: Paul Gilllaerts e.a. (ed.), De Bijbel 
in de Lage Landen. Elf eeuwen van vertalen 
(Heerenveen 2015) 204-219.

15  Biblia Sacra ID 1523.NT.dut.AvB.a. en 1524.
NT.dut.JvG1.a. Zie voor deze edities A. den Hol-
lander

16 François, ‘Naar een “confessionalisering”, 213.

Vanaf 1522 ver-
schenen meeste  
Bijbeledities in  
huidige volgorde  
van Bijbelboeken.

Kettervervolging door overheid ver-
splinterde het belang van katholieken, 
humanisten en protestanten om  
Bijbels voor leken te maken.
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200 JAAR WATERLOO

Allegorie op de triompftocht 
van de prins van Oranje, 
de latere koning Willem II, 
als held van Waterloo, 1815. 
(Cornelis van Cuylenburg (II), 
1815) Beeld Rijksmuseum
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Kees Schultens Waterloo 18 juni 1815. 
De val van de adelaar is een fraaie 
uitgave van Walburg Pers in Zutphen.  
In dit mooi vormgegeven boek behandelt 
Schulten de militaire en politieke aspec-
ten van Waterloo.  Het boek biedt geen 
verrassend nieuwe inzichten, maar geeft 
wel een helder overzicht van de wapen-
feiten van de Slag bij Waterloo.

Militaire belevenissen
Interessanter is Waterloo. De laatste 100 
dagen van Napoleon, van de voormalige 
Vlaamse journalist Johan op de Beeck. 
De meerwaarde van dit boek is dat de 
auteur een duidelijke eigen visie op de 
gebeurtenissen bij Waterloo heeft en de 
veldslag scherp analyseert. Op de Beeck 
geeft een breedvoerig overzicht van de 
factoren die van invloed zijn geweest op 
de voor Napoleon dramatische afloop 
van de slag, zoals persoonlijkheid, ka-
rakter en overtuigingen van de hoofdrol-
spelers Napoleon, de prins van Oranje, 
Wellington en Gebhard Leberecht von 
Blücher. Daarnaast beschrijft Op de 
Beeck de terrein- en weersomstandig-
heden, en uiteraard ook strategische en 
tactische fouten van de bevelvoerders. 

Vrij compleet - omdat het ook de aan-
loop naar de achttiende juni beschrijft 
- is de bundel Waterloo. 200 jaar strijd 

van de historici Jurriën de Jong, Ben 
Schoenmaker en Jeroen van Zanten, 
die bij uitgeverij Boom is verschenen. 
Aan de hand van onder meer brieven 

en dagboeken van deelnemende mili-
tairen, schetst het boek, vooral vanuit 
een Nederlands perspectief, de militaire 
belevenissen en gevoelens voorafgaand 
aan en tijdens de slag.

Sporen van Napoleon
Dit korte overzicht sluit ik af met 
aandacht te vragen voor enkele recent 
verschenen boeken van buitenlandse 
historici over de Slag bij Waterloo.  In 
elk geval één boek verdient hier speciale 
aandacht. Goed leesbaar en contextueel 
sterk is Andrew Roberts’ De Slag bij Wa-
terloo (uitgeverij Omniboek, 2015), dat 
een decennium geleden voor het eerst in 
het Engels verscheen. Dit boek besteedt 
minutieus aandacht aan vrijwel elk detail 
van de gevechten bij Waterloo. Daarbij is 
het kernpunt te komen tot een verklaring 
waarom Napoleon de strijd verloor en 
hoe het moderne Europa geboren werd. 
Het boek is vlot geschreven. Jammer is 
wel dat de illustraties in zwart-wit zijn 
opgenomen en niet in kleur.

Lezenswaardig is, ten slotte, het boek 
Waterloo 1815-1914. De Europese 
erfenis van Napoleon, van de Vlaamse 
cultuurfilosoof en polemoloog Marc 
Heirman. Hij laat zien hoe Napoleons 
ideeën na diens dood voortleefden en 
de Europese geschiedenis beïnvloedden. 
De Nederlandse monarchie, en daarmee 
indirect ook het ontstaan van België, 
evenals een sterk Pruisen en Rusland 
waren niet mogelijk geweest zonder 
Napoleon. Geen veroveraar liet zo veel 
sporen achter als Bonaparte: op politiek, 
militair, sociaal, economisch, cultureel en 
religieus gebied.`

200 JAAR WATERLOO



PERSONALIA
Enne Koops is docent 
geschiedenis en maat-
schappijleer aan het 
Rietschans College in 
Ermelo. In 2010 publi-
ceerde hij De dynamiek 

van een emigratiecultuur, een boek 
over Nederlandse emigratie van chris-
telijke groepen naar Noord-Amerika 
na de Tweede Wereldoorlog. Hij is een 
van de initiatiefnemers van de website 
historiek.net. 

De Slag bij Waterloo had tot de Tweede 
Wereldoorlog een prominente plek in het 
historisch bewustzijn van de Nederlan-
ders. Tot 1940 kende Nederland een 
heuse ‘Waterloodag’. Op 18 juni werd de 
Slag bij Waterloo herdacht, zoals tegen-
woordig op 4 en 5 mei de Tweede We-
reldoorlog centraal staat. In 2015 beleeft 
de aandacht voor Waterloo een opleving 
vanwege de tweehonderdste verjaardag, 
die tot uitdrukking komt in de publicatie 
van verscheidene boeken over de slag die 
aan 50.000 mensen het leven kostte.

Waterloocultuur
In het boek Onze Slag bij Waterloo (Van-
Tilt, 2015) gaat Louis Sloos in op de 
intense beleving van deze slag in Neder-
land, evenals op de herdenkingen van en 
herinneringen hieraan in de negentiende 
en twintigste eeuw. De centrale vraag 
die Sloos in zijn boek beantwoordt, is 
waarom Waterloo zo’n indruk maakte 
in Nederland. Als thema’s beschrijft de 
auteur onder meer de chirurgie op het 
slagveld, het verzamelen van tanden - om 
kunstgebitten van te maken  - begra-
fenisrituelen en de speciale zorg voor 
veteranen, weduwen, wezen en invali-
den. Het slagveld groeide zelfs uit tot een 
toeristische trekpleister. In Nederland 
ontstond hierdoor een Waterloocul-
tuur, door de vele liederen, eretekens en 
andere souvenirs die rond de herdenking 
van de slag gecreëerd werden.

Op het slagveld 
werden tanden 
verzameld voor 
het maken van  
kunstgebitten 

Historische mijlpalen en herdenkingen zorgen vaak voor een stroom 
aan frisse literatuur. Dat is ook het geval bij de herdenking van twee- 
honderd jaar Slag bij Waterloo. Deze bijdrage geeft een beknopt over-
zicht van zes belangrijke recent verschenen geschiedenisboeken over 
de beroemde slag die in 1815 het lot van Napoleon bezegelde.

De Slag bij Waterloo 
in recente literatuur

Enne Koops

Fransman Frank Samson poseert als 
Napoleon voor de piramide van Wa-
terloo, 17 juni 2015. Beeld Yves Herman, 
Reuters
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Het ‘Lichaam van Christus’
De vroegste gemeente was geen ge-
organiseerde, geïnstitutionaliseerde 
religieuze gemeenschap. Het ‘Lichaam 
van Christus’ heette de gemeente, en 
vormde een organisme, geen religieuze 
organisatie. Iedereen had een aandeel.4 
De huisgemeente was vooral een tafel-
gemeenschap. Het Avondmaal was een 
echte maaltijd met symbolische bete-
kenis, geen symbolische maaltijd met 
een rijke betekenis.5 Zoals in de Joodse 
cultuur de vader de leraar was, die zijn 
gezin onderwees aan tafel, was dit in de 
huisgemeenten een taak van de oud-
sten en de apostelen, die de gemeenten 
bezochten.6 De huisgemeenten kenden 
geen leiders, maar oudsten, aan wie 
duidelijke levenseisen werden gesteld.7 
Deze oudsten werden aanvankelijk aan-
gesteld door apostelen, die verschillende 
huisgemeenten bezochten. Alle huisge-
meenten bij elkaar in één plaats werden 
geleid door een apostelconvent, be-
staande uit zowel oudsten als apostelen.8 
Het betrekkelijk kleine aantal mensen 
dat in de huisgemeente kwam, maakte 
uitwisseling van gedachten, woorden en 
liederen mogelijk. 
Deze huisgemeenten zorgden voor een 
snelle verbreiding van het evangelie. Dit 
merkten ook tegenstanders van chris-
tenen op.9 Niet alleen in het Jodendom 
was het gezin namelijk belangrijk. Ook 
in de Grieks-Romeinse samenleving was 
het gezin van fundamentele betekenis: 
dit gezin werd gevormd door de pater 
familias en zijn huisgezin, alsmede 
bloedverwanten en slaven, maar ook 
vrijgelatenen, die als clientela nog 
onderdeel uitmaakten van het huisge-
zin.10 Het huisgezin in deze algemene 
betekenis was een van de pijlers van de 
Grieks-Romeinse samenleving. Daarom 
probeerden christenen juist ingang te 

krijgen in huisgezinnen, om van daaruit 
het evangelie te verbreiden. En met 
succes.

Tot in de tijd van Constantijn de Grote 
werd de christelijke samenkomst geken-
merkt door huisbijeenkomsten.11 Een 
indruk van zo’n huisgemeente bieden 
de pseudo-clementijnse Recognitiones 
uit de tweede eeuw: “De eigenaar van 
het huis verwelkomde ons en bracht ons 
naar een zeker vertrek, ingericht als een 
theater, met een prachtige bouwstijl. 
We vonden daar een aantal mensen op 
ons wachten, die gedurende de nacht 
daar samengekomen waren.”12 Zelfs 
daar waar massabekeringen plaatsvon-
den, bleven christenen bijeenkomen in 
huisgemeenten. Zo schreef Tertullianus, 
omstreeks het jaar 200, vlak na zo’n 
massabekering in Afrika: “Er wordt 
gegeten naarmate men honger heeft, er 
wordt gedronken wat betamelijk is voor 
een fatsoenlijk mens… Zij spreken als 

zij die weten dat de Heer meeluistert. Ie-
der van hen wordt gevraagd op te staan 
en een lofl ied tot God te zingen, iets wat 
hijzelf gemaakt heeft, of uit de Schrift 
voor te dragen… in onze huizen.”13 Pas 
met Constantijn verdwenen de huisge-
meenten en ontstonden georganiseerde, 
geïnstitutionaliseerde kerken.14 

Hechte gemeenschappen
In de eerste twee eeuwen waren de 
christenen gering in aantal. Er worden in 
diverse bronnen wel aantallen christenen 
genoemd, maar cijfers in antieke bron-
nen zijn vrij onbetrouwbaar.15 Zeker is 
dat rond 300 het aantal christenen zó 
groot was, dat Constantijn besloot hen 
niet langer te vervolgen. Het Romeinse 
Rijk telde toen zo’n 60 miljoen inwo-
ners. Wanneer men het aantal christenen 
in het jaar 40 op duizend vaststelt,16 en 
men uitgaat van een groei van 40% per 
tien jaar, dan zou de groei onder christe-
nen er als volgt uitgezien hebben:

Groei van aantal christenen volgens de aanname 
van 40 procent per tien jaar17

 Jaar Aantal christenen Percentage van de bevolking*

 40  1.000  0,0017

 50  1.400  0,00023

 100  7.530  0,0126

 150  40.496  0,07

 200  217.795  0,36

 250  1.171.356  1,9

 300  6.299.832  10,5

 350  33.882.008  56,5

               * gebaseerd op een geschatte bevolking van 60.000.000

Gertram Schaeffer

De ChristenUnie stelt voor kerkbouw tegen te gaan en verzoekt christen-
gemeenschappen leeggelopen kerkgebouwen te benutten.1 Binnen 
de PKN is men bezorgd over de leegloop van kerken. Er is een enquête 
verspreid met als doel te achterhalen hoe men de kerk aantrekkelijker 
kan maken.2 Katholieken beraden zich of zij het voorbeeld van de PKN 
moeten volgen.3 Is het einde van de kerk in zicht? Misschien. Maar dat 
betekent nog niet het einde van de gemeente!

GEMEENTE VAN CHRISTUS

Terugkeer 
naar de 

huisgemeenten?

Kapel St. Ananias, Damascus (Syrië). Eerste eeuw. Beeld

Terugkeer 
naar de 

huisgemeenten?
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Hoewel de groei langzaam verliep (van 
1.000 rond het jaar 40, naar 7.530 rond 
het jaar 100 en 40.496 in 150, op een 
totale bevolking van 60.000.000), het 
aantal christenen nám toe. Daarvoor 
zijn verschillende verklaringen te geven, 
maar een heel belangrijke is de hechte 
gemeenschappen die de huisgemeenten 
vormden.18 Daar ging aantrekkings-
kracht vanuit. Archeologische studies 
naar huisgemeenten tonen aan dat deze 
voor omwonenden heel goed herkenbaar 
waren.19 Deze omwonenden traden, 
vaak via relaties en vriendschappen, op 
uitnodiging tot de hechte huisgemeenten 
toe.20 De groei van het aantal christenen 
was gradueel constant, maar in absolute 
aantallen was er vanaf 250 een spectacu-

laire toename. Deze toename luidde de 
grote christenvervolgingen van Decius 
in. Rond 350 zou zelfs iets meer dan de 
helft van de Romeinse bevolking christen 
zijn geworden; en inderdaad stelden en-
kele christelijke schrijvers in die tijd dat 
zij de meerderheid vormden.21 Natuurlijk 
zijn de cijfers schattingen, maar ze pas-
sen goed bij de schriftelijke bronnen uit 
die tijd. 

Een derde reformatie?22

De kerkgeschiedenis leert dat er grofweg 
drie vormen van christensamenkom-
sten zijn geweest. Ten eerste was er 
de huisgemeente, klein en grotendeels 
organisch functionerend, waarbij de 
leden direct met elkaar in contact ston-
den. In de tweede plaats kunnen we de 
kerkelijke samenkomst onderscheiden, 
waarbij tientallen tot honderden mensen 
bij elkaar komen onder leiding van een 
voorganger (dominee of pastor). Hier 
is sprake van een duidelijke organisatie 
en is het in de praktijk onmogelijk dat 
alle gemeenteleden contact met elkaar 
hebben. Daarvoor is de gemeente te 
groot. De derde vorm van samenkomst is 
de massabijeenkomst, een grote bijeen-
komst van christenen die overal van-
daan komen. De bezoekers kunnen ook 
hierin niet met alle anderen in contact 

komen, maar gaan op in de massa. In 
het Nieuwe Testament kwamen zowel de 
huisgemeenten, als massabijeenkomsten 
voor. Zo ontmoetten de christenen elkaar 
in groten getale in “de zuilengang van 
Salomo”, in de open lucht. Er zijn geen 
gebouwen opgegraven uit de eerste twee 
eeuwen die wijzen op grote christensa-
menkomsten. 
Door Constantijn werden echter de huis-
gemeenten verboden en de kerk geïntro-
duceerd. De belangrijkste verschillen van 
de kerk met de huisgemeente waren: de 
komst van een gebouw, met een speciale 
dag voor de samenkomst, professionele 
leiding van priesters, en een bijzondere 
eredienst met ceremonies en een sym-
bolisch avondmaal.23 Het geloof van de 
huisgemeenten werd voornamelijk een 
kerkelijke religie. Daarnaast was de kerk 
een politiek machtsinstrument gewor-
den, hoewel in dit instituut natuurlijk 
oprechte gelovigen kwamen.

Een eerste reformatie vond plaats in 
de zestiende eeuw, toen onder ande-
ren Luther en Calvijn de kern van het 
evangelie herontdekten: alleen geloof en 
alleen de Schrift. Aan het einde van de 
zeventiende en begin van de achttiende 
eeuw vond een tweede reformatie plaats, 
toen onder invloed van het piëtisme de 

GEMEENTE VAN CHRISTUS



Grenzeloze 
generatie(s)

Jan Grisnich

De scholen zijn weer begonnen! U zult ongetwijfeld lange 
slierten jongeren voorbij hebben zien fietsen. In colonne, 
oordopjes in, smartphones in de hand. De afleiding van 
dergelijk instrumentarium varieert per type persoon, even-
als het tempo van de fietsgroep, dat wordt bepaald door 
een niet-klassieke-muziek-luisterende kopgroep.

Mocht u zijn geboren in de periode 1986-2001, dan be-
hoort u tot de grenzeloze generatie. Andere oorstrelende 
benamingen voor deze categorie zijn die van achter-
bankgeneratie, mediageneratie en de generatie-Einstein. 
Hoewel dat ‘grenzeloos’ misschien positief bedoeld lijkt, 
is het dat niet. De benaming ‘achterbankgeneratie’ klinkt 
eveneens misschien wat vreemd; bedoeld wordt dat ou-
ders alles voor kinderen regelen. 
De mogelijkheden om dat ‘alles’ te regelen, zijn grenzeloos. 
‘Alles’ moet in sommige gevallen helaas worden beperkt 
tot materiële zorg. Ouders verwennen jongeren met de 
meest fantastische smartphones, echter zonder er een 
gebruiksaanwijzing bij te leveren. Veel van deze techno-
logische hoogstandjes zorgen voor gebrek aan slaap, 
concentratie en echte vrienden. Vriendschap op school of 
binnen fietsgroepen bestaat in veel gevallen uit contacten 
via WhatsApp, Facebook, Instagram en noem het maar 
op. De hierdoor ontstane eenzaamheid en innerlijke onrust 
zijn groot. Je zou verwachten dat die eenzaamheid wordt 
opgelost wanneer er weer oogcontact tussen klasgenoten 
plaatsvindt. Niets is minder waar: contact via de smart-
phone is eenvoudiger, omdat dit door de afstand veiliger 
voelt. 
Het mag duidelijk zijn dat de concentratie in de lessen 
nihil is, wanneer er via de digitale wereld allerlei complexe 
problemen en (foute) opvattingen de oog- en oorpoort 
van jongeren bereiken. De grenzeloze generatie heeft 
geen enkele mogelijkheid zich hiertegen te verweren, door 
het ontbreken van een degelijk, conservatief weerwoord. 
Sterker nog, de kennis die wordt opgedaan, wordt onbe-
wust als tweederangs aangemerkt en al snel vergeten.

Hoe moet dat dan, dit nieuwe schooljaar? Hoe zouden 
we het beste onze jongens en meiden van dienst kunnen 
zijn? De oplossing is kinderlijk eenvoudig: neem jongens 
en meiden aan de hand en geef hen het goede - tevens 
analoge - voorbeeld. Stel grenzen, omdat grenzeloosheid 
leidt tot een lege en zelfzuchtige houding - vaak onge-
merkt. Tegelijkertijd is er hoop, wanneer wie dan ook een 
steentje bijdraagt aan het doorgeven van dat degelijke 
conservatieve weerwoord. Bij voorkeur een conservatieve 
geschiedkundige weerbaarheidtraining als antwoord op 
grenzeloze zelfzuchtigheid. En die innerlijke onrust? Die ver-
dwijnt volgens Augustinus alleen wanneer dat onrustige 
hart rust vindt in U.

COLUMN
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mogelijkheid van een persoonlijke relatie 
met Christus werd herontdekt. Maar 
zowel de eerste als de tweede reformatie 
veranderden niets aan de structuur van 
de gemeentelijke samenkomst.24 Komt 
er een derde reformatie? Een reforma-
tie van de kerkelijke structuur? Zal de 
leegloop van de kerken een terugkeer 
naar huisgemeenten betekenen? De tijd 
zal het leren. Hoe dan ook, de gemeente 
is niet de kerk. Leegloop van de kerk is 
het verlaten van het instituut. Het gaat 
echter toch vooral om aantrekkelijk 
christen-zijn búíten de kerk, zo laat de 
vroege geschiedenis van het christendom 
zien. Kan de leegloop van de kerk mis-
schien als een zegen worden gezien?25 
Niet echt een vraag voor een historicus 
misschien. Ik hoop echter aangetoond te 
hebben dat de geschiedenis bemoedigend 
is voor christenen buiten de kerk.

Baptisterium (doopvertrek) in Christenhuis, Dura Europos (Syrië). Ca. 231 na Chr. Beeld

Mozaïekvloer van Christenhuis, Ostia 
(Rome). Tweede eeuw na Chr.  
Beeld
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HETE HANGIJZERS

Iets vergelijkbaars speelt zich overigens 
af in een debat over oorlogsmisdaden 
van Nederlandse militairen tijdens de 
koloniale oorlog tussen 1945 en 1949, 
dat onlangs opwelde bij de herdenking 
van de zeventigjarige onafhankelijkheid 
van Indonesië. Het wordt gezien als een 
nationaal probleem. Dat ook de Britse 
en Franse oorlogen van de dekolonisatie 
na de Tweede Wereldoorlog gepaard zijn 
gegaan met ‘structureel geweld’, blijft 
buiten beeld. 

Nadrukkelijk is de keuze gemaakt voor 
een Europese dimensie van deze kerkge-
schiedenis. Daarbij speelde een prak-
tisch argument een rol, aangezien deze 
dimensie vooropstond in het onderzoeks-
programma dat de aanleiding is geweest 
tot deze studie. Het Amsterdamse NIOD 
en de zusterinstelling in Berlijn, het 
Zentrum für Antisemitismusforschung 
aan de Technische Universiteit, hebben 
aan het begin van de eenentwintigste 
eeuw een project ingediend betreffende 
een vergelijkende studie van bezettings-
regimes in Europa in de Tweede Wereld-

oorlog. De European Science Foundation 
in Straatsburg – nu een sterfhuis, want 
de onderzoekfinanciering voor Europese 
projecten is naar Brussel verhuisd – 
honoreerde het voorstel en noemde het 
“the Impact of National-Socialist and 
Fascist Occupations in Europe”. De ver-
schillende aspecten van deze bezetting 
werden in zes werkgroepen aan de orde 
gesteld, met een Europees perspectief als 
leidraad. Een van die aspecten was gods-
dienst en kerken in het bezette Europa.

Het onderwerp van de christelijke ker-
ken in de Tweede Wereldoorlog kent een 
morele dimensie. Dat wordt allereerst 
duidelijk in de vraag of en hoe kerke-
lijke ambtsdragers en gelovigen hebben 
gereageerd op de vervolging van Joden 
en Sinti en Roma: in eventuele protes-
ten van de kansel en in de organisatie 
van opvang en onderduik. Daarnaast 
werd een ander aspect zichtbaar in het 
onderzoek. Overal in de bezette landen 
in Europa – en in de staten die bondge-
noot waren van nazi-Duitsland – dook 
de nationale betekenis van kerken op. 

In de eerste helft van de twintigste eeuw 
was het beeld van een met de (natie)staat 
verbonden kerk overal zichtbaar.

Zo was in de grote en multinationale rij-
ken aan het begin van de twintigste eeuw 
godsdienst manifest in de beeldvorming 
van de keizerlijke dynastie. De Habs-
burgers in Oostenrijk-Hongarije waren 
bijvoorbeeld katholiek; het keizerlijke 
Duitsland kende een protestantse sum-
mus episcopus in de persoon van Keizer 
Wilhelm II, en de tsaar aller Russen 
was nauw verbonden met de Russisch-
orthodoxe Kerk. De Ottomaanse sultan 
had zich op zijn beurt tijdens de oorlog 
sterker met de islam vereenzelvigd. In de 
nieuwe natiestaten na 1918 was en werd 
de godsdienst een belangrijke factor in 
de nationale ideologie. Dat gold evenzeer 
voor de Slavische en Griekse orthodoxie 
als voor het katholicisme in Midden-
Europa. Een opmerkelijke uitzondering 
was het laïcistische karakter van de in 
1918 onder leiding van Tomáš Masaryk 
onafhankelijk geworden staat Tsjechoslo-
wakije. Een tweede exceptie was het 

nieuwe Turkije, dat onder leiding van 
Mustafa Kemal Atatürk in 1923 verrees 
op de puinhopen van het Ottomaanse 
Rijk, en dat een strikte scheiding kende 
van moskee en staat.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren 
kerken dus een intrinsiek onderdeel 
van de natiestaat en zij werden ook zo 
gezien door de ‘vreemde overheersers’. 
De priesterregering van de Duitse satel-
lietstaat Slowakije was een rechtstreeks 
gevolg van de nationale aspiraties van de 
Slowaakse clerus. Deze clerus dateerde 
uit de negentiende eeuw en deelde dit 
nationalisme met artsen, onderwijzers en 
advocaten. Dat gold mutatis mutandis 
ook voor het fascistische regime in het 
zelfstandige Kroatië. In West-Europa 
wenste de Nederlandse Hervormde Kerk 
zich te gedragen als een vaderlandse kerk 

in het behoud van de voorbede voor de 
monarchie in ballingschap. Verder stelde 
in België de aartsbisschop van Mechelen, 
kardinaal Van Roey, zich in mei 1940 
garant voor een nationale erkenning van 
koning Leopold III als vorst en krijgsge-
vangene. En het laïcistische Tsjechoslo-
wakije koos, toen het na het dictaat van 
München (1938) werd afgebroken, uit 
politiek lijfsbehoud voor een katholiek re-
gime onder aanroeping van de nationale 
patroon, de Heilige Wenceslas (Václav).

Een andere conclusie van het onder-
zoek luidt dat drie totalitair geregeerde 
mogendheden – de Sovjet-Unie, nazi-
Duitsland en het fascistische Italië – om 
die reden voor de christelijke kerken 
een uitzondering hebben gemaakt in de 
expansie van hun staatsmacht of in de 
intensiteit van de bezetting. Zo beëindig-
de Stalin de bloedige vervolging van de 
Russisch-orthodoxe Kerk, toen in 1939 
aan de westelijke grens van de Sovjet-
Unie Poolse of Baltische landsdelen kon-
den worden toegevoegd. Hij kon als een 
‘nieuwe tsaar’ de Russische orthodoxie 
gebruiken in een Russische overheer-
sing van deze gebieden. Hitler op zijn 
beurt, die de Rooms-katholieke Kerk 
nooit formeel heeft verlaten, tolereerde 
de kerken voor de duur van de oorlog. 
Ten slotte verloochende Mussolini zijn 
laïcistische overtuiging door in 1929 een 
verdrag te sluiten met het Vaticaan en het 
katholicisme als staatsgodsdienst in Italië 
toe te laten. In geheel bezet Europa zijn 

predikanten, priesters en vrouwelijke reli-
gieuzen gevangengenomen en vermoord, 
maar hun kerken bleven bestaan.

Dat betekende dat kerkelijke bestuurders 
voor het dilemma kwamen te staan om 
de oorlog om vaderlandse redenen te 
steunen of er afstand van te nemen. De 
metropoliet van Moskou, Sergii, had daar 
geen moeite mee. Hij hield op zondag 22 
juni 1941 een preek waarin hij opriep 
tot een traditionele ‘vaderlandse oorlog’ 
tegen de Duitse invasiemacht. Zijn preek 
contrasteerde met het (aanvankelijke) 
zwijgen van Stalin. In Duitsland werd 
een (eventuele) kerkelijke kritiek op het 
nationaalsocialisme gaandeweg in de 
oorlog om vaderlandse redenen beperkt: 
in tijden van verlies van mensenlevens op 
het slagveld en bombardementen was een 
morele ondersteuning van de bevolking 
een eerste gebod. In Italië daarentegen 
werd de Katholieke Kerk – vanaf 1929 
bondgenoot van Mussolini – na 1943 
een instituut van bemiddeling en zelfs 
van verzet. Zo heeft een van Mussolini’s 
trouwste supporters – de aartsbisschop 
van Milaan, kardinaal Schuster – in 1945 
getracht hem officieel tot capitulatie te 
overreden.

De geschiedschrijving van de Tweede 
Wereldoorlog wordt gedomineerd door 
een norm van zedelijke beoordeling. 
En terecht. Maar het fenomeen van de 
‘vaderlandse kerk’ vraagt evenzeer de 
aandacht.



Jan Bank

Kerken en kerkleden hebben, ondanks hun morele bood-
schap voor de samenleving, hun rol in het verzet in de 
Tweede Wereldoorlog onvoldoende waargemaakt. Dat 
stelt historicus Jan Bank in zijn eerder dit jaar verschenen 
boek God in de oorlog. Bank beschrijft de receptie van zijn 
boek en drie historici reageren op het werk.

RUBRIEK   HETE HANGIJZERS

Bank: Kerk worstelde met 
haar nationale betekenis
Kort gezegd: hoewel het boek God in de oorlog. De rol van de Kerk in 
Europa, 1939-1945 een neerslag is van Europees historisch onderzoek, 
overheerst in de Nederlandse reacties en recensies de aandacht voor 
het betoog over de kerken in Nederland. Men blijft dicht bij huis. 

PERSONALIA
Prof. dr. J.T.M. (Jan) 
Bank (1940) promo-
veerde in 1983 en was 
van 1988 tot en met 
2005 hoogleraar vader-
landse geschiedenis 
aan Universiteit Leiden. 

Hij schreef diverse grote studies zoals 
God in de oorlog (2015), Kortweg 
Nederland, wat iedereen wil weten 
over onze geschiedenis (2005) en 
1900, hoogtij van burgerlijke cultuur 
(1999). Zijn rede waarmee hij in 2005 
afscheid nam van de universiteit ging 
over De symfonie van kerk en staat.

Prof. dr. Jan Bank beeld RD Anton Dommerholt
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meer op zichzelf staande lemmata. Er 
wordt bijzonder veel relevante informatie 
aangedragen die, buiten een kring van 
specialisten, voor een Nederlands lezers-
publiek weinig bekend is. Het betoog 
wordt versterkt doordat de invalshoek 
weliswaar een morele dimensie kent, 
maar de toon nergens moraliserend 
wordt. Binnen de afzonderlijke paragra-

fen worden interessante vergelijkingen 
en observaties gemaakt. Bij elkaar is dat 
meer dan genoeg om God in de Oorlog 
met aandacht te lezen.

Bank is zich bewust van de toenemende 
afstand ten opzichte van de oorlog, alleen 
al door het verstrijken van de tijd. Die 
afstand wordt onderstreept doordat hij 
slechts spaarzaam gebruikmaakt van de 
egodocumenten, die de illusie zouden 
kunnen oproepen van directe ervaring 
van een periode die inmiddels zeventig 
jaar achter ons ligt. Distantie houdt in 
dat de sfeer van dit boek verschilt van die 
van een kerkelijk meelevend gezin van 
toen – maar daarmee tevens mogelijk-
heden opent voor een meer afgewogen 
oordeel in het heden. Dat het beeld van 
kerken in oorlogstijd ontdaan wordt van 
heroïsering, komt na de recente historio-

grafie niet als een verrassing. De invloed 
van een ‘grijs’ beeld van de geschiedenis 
is goed merkbaar: zowel individuen als 
organisaties zullen onder druk geneigd 
zijn om onnodige risico’s te mijden en 
zelf zo goed mogelijk door de zware tijd 
te komen. Bank heeft echter een open 
oog voor de uitzonderingen die er waren, 
zowel in de richting van collaboratie, als 
in de richting van een door geloof ingege-
ven altruïsme ten behoeve van anderen. 
De toon is rustig en afstandelijk. De 
losse groepering van de onderdelen van 
de tekst en het ontbreken van een strak 
compositieschema hebben als groot voor-
deel dat de betrokken lezer als het ware 
uitgenodigd wordt om het aangedragen 
materiaal te bestuderen, te overdenken, 
maar dan ook zélf van een conclusie te 
voorzien.
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PERSONALIA
Dr. G.J. (Gert) van 
Klinken (1960) is docent 
kerkgeschiedenis aan 
de Protestantse Theo-
logische Universiteit 
(PThU), locatie Vrije Uni-
versiteit te Amsterdam. 

Hij doet momenteel onderzoek naar 
de geschiedenis van de christelijke 
kibboets Nes Ammim in Israël.

Aan een werk van deze omvang gaat een 
opvallend beknopte inleiding vooraf, van 
slechts zeven pagina’s. De relevantie van 
het daar aangegeven doel - een vergelij-
kende studie in Europees verband - 
spreekt voor zich, al dringt zich de vraag 
op waarom bijvoorbeeld de Church of 
England ontbreekt. Naast een historische 
en comparatieve benadering is voor Bank 
een moreel aspect in het geding. Object 
van onderzoek zijn de christelijke kerken, 
niet de in de negentiende en twintigste 
eeuw ook wel als ‘kerkgenootschap’ 
aangeduide synagogen en moskeeën. 
Deze christelijke kerken hebben zich in 
de Europese cultuur vanouds opgewor-
pen als hoeders van de Bijbelse zedenleer. 
Konden zij die pretentie volhouden toen 
zij onder de druk kwamen van de terreur 
van Hitler? Bank meent dat de bijzondere 
aard van een christelijke kerk het stellen 
van die vraag legitimeert:

“Kerken zijn krachtens hun ‘roeping’ 
morele instituties die zich in 
mindere of meerdere mate kritisch 
zouden moeten opstellen tegenover 
de gewelddadige ideologie en de 
gewelddaden van de bezetter; in het 
bijzonder (maar niet uitsluitend) 
tegenover de racistische vervolging. 
Hebben de Kerken deze morele 
imperatief willen en kunnen 
waarmaken?”

De opstelling van de kerken tussen 1933 
en 1945 werd uiteraard mede bepaald 
door het referentiekader van hun voor-
geschiedenis. Bank meent dat de erfenis 

van de negentiende eeuw vooral op drie 
terreinen voor de dag kwam: de opkomst 
van de natiestaat, het al dan niet accepte-
ren van de parlementaire democratie, en 
de confrontatie met de moderne natuur-
wetenschappen. Deze drie aandachts-
velden vormen naar zijn mening het 
voorgegeven kader waarbinnen de kerken 
hun positie dienden te bepalen tegenover 
die nieuwe uitdaging: het nazisme.

Op minstens één terrein werkt deze 
benadering volstrekt overtuigend, en dat 
is de natiestaat. Het brede overzicht van 
Bank laat zeer duidelijk zien hoe sterk 

de kerken verbonden waren met het land 
waarin ze functioneerden, en hoe moei-
lijk het ze viel om over de grenzen van 
die landen heen te kijken. In de Eerste 
Wereldoorlog was dat al gebleken, en bij 
het aanbreken van de Tweede was er wat 
dat betreft nog maar weinig veranderd. 
Zelfs in onze eigen tijd doet de natiestaat 
nog zijn invloed gelden. De kerkhisto-
rische handboeken die in de afgelopen 
decennia in ons taalgebied zijn versche-
nen, dragen grotendeels de vermelding 

‘Nederlands’ in de titel. Bij lezing van 
God in de Oorlog besefte ik pijnlijk hoe 
weinig ik weet van kerkgeschiedenis in 
menig ander land van Europa.

Een probleem van Banks opzet is wel 
dat hij een thematische benadering pro-
beert te combineren met een overzicht 
per kerk en per gebied. In de praktijk 
blijkt dat een lastige opgave. Na een 
lezenswaardig overzicht in hoofdstuk 
1 van de kerken in Oost-Europa onder 
communistisch regime vóór 1933, gaat 
hoofdstuk 2 (‘Godsdienst en totalitaire 
ideologie’) in op de periode ná 1933 in 
Italië, Duitsland en Roemenië. De para-
grafen in dit hoofdstuk dragen de titels: 
De godsdienst van Hitler / Vraagstel-
ling (die slaat op een vergelijking tussen 
katholieke en protestantse reacties op 
secularisatie, totalitarisme en racisme) 
/ Katholieke Kerk tegenover fascisme / 
Katholieke Kerk tegenover bolsjewisme / 
Katholieke Kerk tegenover franquisme / 
Het Rijksconcordaat / Het raciale thema 
/ Fascisme in Roemenië. Van een syste-
matische opbouw van het betoog kan bij 
een zo ongelijkmatige, en voor de verhou-
ding van rooms-katholicisme en protes-
tantisme ook onevenwichtige, paragraaf-
indeling geen sprake zijn. ‘Springerig’ is 
ook de indeling van hoofdstuk 6 (‘Kerken 
tussen loyaliteit en verzet’): Vooraf / 
Verzet en religie in bezet Joegoslavië / 
Godsdienst en de Griekse burgeroorlog / 
Godsdienst en verzet in Polen / Kerkelijk 
verzet in Scandinavië / De ‘Belijdende 
Kerk’ in West-Europa / Bevindelijkheid.

Het boek laat zich het beste lezen als 
lexicon, met de paragrafen als min of 

Boek nodigt uit zelf  
conclusies te trekken
Met God in de Oorlog heeft Jan Bank een uiterst nuttig werk geschreven, dat 
oorspronkelijk in het Engels verscheen en nu ook in het Nederlands op de markt 
is gekomen. De ondertitel lijkt iets te ruim bemeten. Het gaat hier niet om heel 
Europa, maar om het deel van het continent dat in de Tweede Wereldoorlog 
korter of langer onder de heerschappij van het nationaalsocialisme kwam. Ook 
zo is de opzet breed en veelomvattend. Bank bespreekt niet alleen de kerkge-
schiedenis in West-Europa. Uitgebreid komen ook Rusland, de Baltische staten, 
de Oekraïne, Griekenland en Polen aan bod.

Gert van Klinken

Theo Salemink en Marcel Poorthuis

Verzet katholieken had 
historische achtergrond
Na de Tweede Wereldoorlog had Nederland wel wat anders te doen dan naden-
ken over de Jodenvervolging. Een vroeg monument in de buurt van de Portugese 
synagoge benadrukt de dankbaarheid van de Joden jegens de Nederlandse 
staat, een en ander uitgevoerd in sociaal-realistische stijl. Het zou tot begin zesti-
ger jaren duren voor er werkelijk bezinning op gang kwam. Drie factoren speelden 
daarbij een rol: de vele televisie-uitzendingen over De Bezetting door Lou de Jong, 
het proces tegen Eichmann in Jeruzalem, en - wat de rol van paus Pius XII betreft - 
het volstrekt onhistorische toneelstuk van Hochhuth Der Stellvertreter. 

Het was tevens een tijd waarin gezag 
onder zware kritiek kwam te staan. Dit 
kan verklaren hoe, eveneens in de zestiger 
jaren, de marxistische historicus Jan 
Rogier - zoon van de bekende kerkhisto-
ricus L.J. Rogier - in Vrij Nederland de 
vermeende affiniteit tussen katholicisme 
en fascisme breed kon uitmeten. Dat de 
tendens tot fascisme vooral onder antikle-
rikale katholieke kunstenaars bestond en 
in de dertiger jaren veelal plaats maakte 
voor een antinazisme, kwam minder uit 
de verf. 
Ook het protest van aartsbisschop De 

Jong viel onder het oordeel van Jan Ro-
gier: diens kritiek was dat deze louter was 
opgekomen voor de roomse eenheid en 
zich keerde tegen het communisme. Dat 
het protest van De Jong nu juist de depor-
tatie van alle Joden betrof en niet slechts 
die van de katholiek gedoopte Joden, 
maakte de kritiek wel heel onheus. Voeg 
daarbij dat protestants Nederland zich 
graag beroemde op een moediger houding 
dan de katholieken, en het verklaart 
waarom het lang heeft geduurd voordat 
het uitzonderlijke van het protest van De 
Jong duidelijk werd. 

Het was de onverdacht reformatorische 
Johan Snoek die de zaak onderzocht en 
stelde dat de katholieke kerk in Neder-
land naar zijn mening moediger was 
geweest dan de protestantse kerken. Ook 
werd geleidelijk aan duidelijk dat De 
Jong hier anders had gehandeld dan het 
Vaticaan en dat bovendien de katho-
lieke houding sterk verschilde van land 
tot land. Jan Bank heeft dat laatste nu 
in zijn boek God in de oorlog (Balans, 
2015) voor Europa in kaart gebracht en 
wel voor alle kerken. Geen eenvoudige 
opgave: zowel seculiere wetenschap 

Afstandelijke 
schrijfstijl Bank 
slijpt scherpe 
kantjes van  
kerkelijk handelen 
in de oorlog af
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over rassen en erfelijkheid (die we pas in 
retrospect als pseudowetenschap kunnen 
ontmaskeren ), nationalistische gevoelens 
die vooral bij landskerken sterk waren, 
alsook  theologie van de verguizing spelen 
hierbij een rol. Onze bespreking beperkt 
zich tot de katholieke kerk. 
De ‘stille diplomatie’ van het Vaticaan 
krijgt bij Bank meer krediet dan door-
gaans het geval is. Ook het zwijgen van 
de Belgische kardinaal Van Roey wordt 
uitgelegd als strategisch, met als doel 
Belgische priesters die onderduikers 
hadden niet in gevaar te brengen. Anders 
was de situatie in Duitsland. Nieuw voor 
ons was datgene wat Jan Bank vertelt 
over de nazistische ondermijning van het 
gezag van de katholieke kerk: de clerus 
werd beschuldigd van zedenmisdrijven. 
Al ging het uiteindelijk maar om 0,5%, 
het doel werd bereikt. Kennelijk waren de 
beschuldigingen niet helemaal uit de lucht 
gegrepen! 
Verder was de inhoud van de bekende 
preken van kardinaal Faulhaber minder 
moedig dan voorheen werd aangenomen: 
de verdediging van het Oude Testament 
betekende bepaald geen solidariteit met 
de Joden uit eigen tijd. Wel waren zijn 
preken een protest tegen het zogenaamde 
‘positieve christendom’, dat van Semiti-
sche smetten vrij wilde zijn en geestelijke 
zaken zoals ‘het volk van God’ biologisch 
uitlegde als eenheid van het bloed. 
Fataal was ook het in katholieke kring ge-
bezigde onderscheid tussen ongeoorloofd 
en geoorloofd antisemitisme: racisme 
werd doorgaans geheel afgewezen, maar 
de Oostenrijkse bisschoppen zagen wel 
ruimte om de Joodse invloed te bestrijden. 
Daarnaast beschouwde de Oostenrijkse 
kerkleiding, in het kielzog van kardinaal 
Innitzer, het nationaalsocialisme als een 
constructieve bijdrage voor de samenle-
ving. Dit bracht aartsbisschop De Jong 
in Nederland tot de uitroep tegen zijn 

collega-bisschoppen: “U wilt toch niet dat 
ik een Innitzer word!” 
De daaropvolgende gelijkschakeling van 
de kerken door verregaande beknotting 
van rechten en nationaalsocialistische 
pressie op het onderwijs opende gelei-
delijk aan de ogen van de Oostenrijkse 
bisschoppen, Innitzer incluis. Desondanks 
beijverde de beruchte Oostenrijker en 
Romeinse prelaat Alois Hudal zich om de 
harmonie tussen katholicisme en natio-
naalsocialisme aan te tonen. Minstens 
even noodlottig was de rol van vooral de 
lutherse Duitse theologen in de aanvaar-
ding van het nationaalsocialisme, waarbij 
Jan Bank terecht wijst op uitzonderingen 
als Karl Barth en Dietrich Bonnhoeffer. 
Zij protesteerden tegen de sacralisering 
van het leidersprincipe en van het Volks-
tum. In Oost-Europese landen lijkt het 
nationalisme, aldus Bank, een misschien 
nog wel belangrijker factor te zijn geweest 
in het antisemitisme. 
Bank concludeert dat de meerderheid van 
de kerken in Europa oorlog en bezetting 
“lijdzaam over zich heen [heeft] laten 
komen”. Een minderheid pleegde verzet 
of gaf kritiek. Het is wel de vraag of deze 
houding voortkwam uit de inhoud van het 
geloof, of een gevolg was van sociologi-
sche factoren.  Het antwoord, waar de 
auteur niet verder op ingaat, is gecompli-
ceerder dan op het eerste gezicht lijkt. 
Laten we het voorbeeld nemen van 
bovengenoemd protest van aartsbisschop 

Jan de Jong in 1942 tegen de deportatie 
van de Joden in Nederland, zo afwijkend 
van de rest van Europa. Wij hebben 
daarover in ons boek Een donkere spiegel 
(2006) een en ander geschreven. Kwam 
dit unieke protest van De Jong voort uit 
zijn katholieke geloof? 
Dat is de vraag. Gangbaar was in die 
dagen, ook bij de aartsbisschop, een 
religieus antisemitisme (‘godsmoord’). 
Eveneens was een aanvaarde overtuiging 
dat de kerk de synagoge vervangen had. 
Daarnaast was een religieuze kritiek op 
een totale staat die minderheden ver-
volgt in die dagen nog geen gemeengoed 
in katholieke kring. Kwam het protest 

voort uit humanitaire compassie, gevoed 
door naastenliefde? Was het een werk van 
barmhartigheid? Die humanitaire theolo-
gie was niet afwezig in katholieke kring, 
getuige de rol van priesters, kloosters en 
leken bij de onderduik van Joden. Zeker 
speelde ook de overtuiging een rol dat 
het biologisch racisme van de nazi’s op 
gespannen voet stond met de scheppings-
theologie uit het boek Genesis. 
Maar dat alles verklaart nog niet waarom 
Jan de Jong zich niet beperkte tot een 
protest tegen de deportatie van enkel de 
katholieke Joden, of tot slechts een huma-
nitaire hulp zoals het Vaticaan bepleitte. 
Wij wagen ons aan een hypothese: hier 
speelt wellicht eerder een historische, 
dan een theologische factor een rol. De 
katholieken in Nederland herkenden in de 
vervolging van de Joodse minderheid een 
stuk van de eigen geschiedenis. Immers, 
zo meende men, ook katholieken waren 
gedurende drie eeuwen een achtergestelde 
minderheid geweest. Hun emancipatie 
was in 1940 nog steeds niet voltooid.  
Juist de herinnering aan de eigen achter-
stelling als minderheid in de typische Ne-
derlandse geschiedenis sinds de zestiende 
eeuw maakte de katholieke leiding in de 
oorlog extra gevoelig voor de vervolging 
van een andere minderheid. 
In dat opzicht is de situatie van de Neder-
landse katholieken enigszins te vergelijken 
met Zwitserland, een land dat Bank onbe-
sproken laat. Het katholicisme laat over 
het algemeen een vrij principieel “neen” 
horen tegen raciale theorieën. Toch gaat 
het bij het protest van De Jong niet om 
de inhoud van het geloof in essentialisti-
sche zin – datzelfde geloof bracht andere 
katholieken in andere landen immers tot 
aanpassing en zelfs collaboratie  – maar 
om de praktische geschiedenis en context 
van een kerkelijke gemeenschap in één 
land. Het geleefde leven is een krachtiger 
motief dan theologische overtuigingen. 



RECENSIE OUDE WAARHEID EN NIEUWE ORDERECENSIE STAAT VAN DE STUDENT

Staat van de student

Pieter Slaman, Staat van de student.  
Tweehonderd jaar politieke geschiedenis  
van studiefinanciering in Nederland, 
Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2015; 
352 blz., €29,90, 
ISBN 978 90 8953 575 7.

Oude waarheid en  
nieuwe orde

E.G. Bosma, Oude waarheid en nieuwe orde.  
Bevindelijk gereformeerden en 
nationaalsocialisme 1920-1950, 
Apeldoorn: Labarum Academic, 2015; 
€ 34,95; 759 blz.; 
ISBN 978 94 6278 224 2.

Sommige boeken verschij-
nen precies op het juiste 
moment. Zij bewijzen haast 
vanzelf hun maatschappe-
lijke relevantie. Dat geldt ook 
voor Staat van de student, 
de handelseditie van 
het proefschrift dat Pieter 
Slaman in januari dit jaar 
verdedigde aan Universiteit 
Leiden. In diezelfde maand 
stemde de Eerste Kamer in 
met de afschaffing van de 
basisbeurs, die vervangen 
wordt door een sociaal leen-
stelsel. Feitelijk zou daarmee 
kort na publicatiedatum een 
nieuw hoofdstuk aan een 
toch al roerige geschiedenis 
toegevoegd kunnen worden.

Staat van de student biedt 
een uitvoerig en goed 
leesbaar overzicht van de 
politieke besluitvorming 
omtrent de studiefinancie-
ring gedurende de afgelo-
pen tweehonderd jaar. Het 
maakt onderdeel uit van 
een drieluik, dat mede in 
opdracht van het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap tot stand kwam. 
Waar Slaman een politieke 
geschiedenis van de finan-
ciering van de student heeft 
geschreven, onderzochten 
zijn medeonderzoekers 
respectievelijk de sociale 
effecten van de studiefinan-
ciering en andere financie-
ringsvormen voor studenten. 
Al met al levert dat een 
prachtig beeld op van het 
instrumentarium dat een 
overheid kan inzetten om 
maatschappelijke sturing te 
bieden.

In de negentiende eeuw 

werden beurzen verschaft 
aan studenten die een 
studie volgden waaraan 
de maatschappij op dat 
moment behoefte had. Het 
doel was eenvoudigweg 
bepaalde beroepsgroepen 
uit te breiden. Zo konden 
aanstaande predikanten, 
koloniale ambtenaren en 
onderwijzers tot ver in de 
twintigste eeuw op een 
beurs rekenen. Daarnaast 
zette de overheid beurzen 
in om een aantal talentvolle 
studenten de gelegenheid 
te bieden te studeren. 
Eveneens was het opheffen 
van sociale ongelijkheid een 
belangrijke drijfveer.

Na de Tweede Wereld-
oorlog laat de politieke 
besluitvorming omtrent de 
studiefinanciering zich het 
best karakteriseren als een 
politiek-ideologisch geladen 
strijd. De hamvraag voor po-
litieke partijen was daarbij 
welke vorm van gelijkheid de 
overheid moest nastreven. 
Naast een politieke strijd, 
zo laat Slaman heel helder 
zien, bestond er ook een 
beleidsmatige of ambtelijke 
strijd tussen de verschillende 
departementen over de ma-
nier waarop de studiefinan-
ciering bekostigd diende te 
worden. 

Zij die meer willen weten 
over onderwijspolitiek vinden 
in Staat van de student een 
prachtig boek. In het bijzon-
der is het een aanrader voor 
hen die op de een of an-
dere wijze bij het ambtelijke 
of politieke besluitvormings-
proces betrokken zijn. 

De bevindelijk gereformeer-
den waren tijdens de Tweede 
Wereldoorlog bepaald geen 
helden. In de (populaire) 
beeldvorming was het kiezers-
volk van de SGP deutschfreund-
lich en paste het zich in 
vergaande mate aan de bezet-
tende macht aan. Ewart Bosma 
onderzoekt in zijn proefschrift 
de houdbaarheid van deze 
beeldvorming.
Zijn onderzoek is breed op-
gezet en vergt daarom wel 
enig uithoudingsvermogen 
van de lezer. Die brede opzet 
is gebaseerd op grondig en 
omvangrijk archiefonderzoek. 
Ook is een respectabele lijst ge-
drukte bronnen geraadpleegd. 
Dat heeft geresulteerd in een 
uitputtende reconstructie van 
de confrontatie tussen “oude 
waarheid” en “nieuwe orde”, 
waarbij Bosma zich nergens 
tot overhaaste conclusies laat 
verleiden. Eerder is het omge-
keerde het geval en blijft hij 
voortdurend nuanceren.
Nemen we een voorbeeld: 
SGP-partijblad De Banier tijdens 
de eerste bezettingsfase. Na 
de Duitse inval werd de lezers 
geadviseerd zich correct en 
vriendelijk te gedragen ten 
opzichte van de Duitsers. 
Hoofdredacteur ds. G.H. Kersten 
schreef dat hij de Duitse bezet-
ter als een roede in Gods hand 
zag om Europa te tuchtigen. Hij 
riep de lezers op (geestelijk) te 
buigen onder dit gericht Gods, 
dat een gevolg was van Gods-
verzaking en proroomse politiek. 
Deze opinie lokte nogal wat 
kritiek uit bij het lezerspubliek. 
Waarom voerde Kersten voor de 
oorlog felle oppositie tegen de 
coalitiekabinetten en stelde hij 
zich nu lijdelijk op? 

Bosma beargumenteert dat de 
bezetting door Kersten als een 
straf werd gezien en dat het 
podium om oppositie te voeren 
tegen het nieuwe bewind (de 
Tweede Kamer) ontbrak. “On-
getwijfeld”, voegt hij hieraan 
toe, “hing de gekozen houding 
ook samen met de vrees voor 
represailles van de kant van de 
bezetter. Wellicht werd Kerstens 
houding ook ingegeven door 
pro-Duitse gevoelens en zijn 
ambivalente houding ten 
opzichte van de parlementaire 
democratie.” Maar buiten de 
Kamer waren er, te beginnen 
met De Banier zelf, genoeg po-
dia om weerstand te bieden, en 
de woorden “ongetwijfeld” en 
“wellicht” zijn nuanceringen die 
blijkens Bosma’s verdere betoog 
overbodig zijn. Dat Kersten in de 
laatste twee oorlogsjaren zijn in-
zicht enigszins bijstelde en zich 
strijdvaardiger opstelde, wordt 
door Bosma duidelijk beschre-
ven. Het kwaad was toen echter 
al geschied, en De Banier was 
inmiddels opgedoekt.
In “de baaierd aan houdingen” 
onderscheidt Bosma vijf posities 
tussen verzet en collaboratie 
die nuttig zijn bij een poging 
recht te doen aan de diversiteit 
aan bevindelijke attitudes. Deze 
weken grosso modo niet af van 
de houdingen van de Neder-
landse bevolking als geheel. 
Door de bezetting verloren de 
bevindelijk gereformeerden hun 
maatschappelijke onschuld en 
veranderde hun wereldbeeld. 
Op grond van de vele voorbeel-
den van bevindelijken die partij 
kozen tegen Kersten, zou ik 
daaraan toe willen voegen dat 
de vooroorlogse bevindelijke 
leiderschapsstijl hier op haar 
grenzen was gestuit.

Johan van de Worp John Exalto

PERSONALIA
Dr. T.A.M. (Theo) 
Salemink (1946) 
is theoloog en 
historicus.  
Voor zijn 
pensionering 
was hij do-

cent Geschiedenis van kerk en 
maatschappij vanaf 1870 aan de 
Katholieke Theologische Universiteit 
te Utrecht.  
Salemink publiceert over christen-
dom en sociale bewegingen; kerk 
en nationaalsocialisme, en chris-
tendom en antisemitisme.

PERSONALIA
Prof. dr. M.J.H.M. (Mar-
cel) Poorthuis (1955) is 
sinds 2010 hoogleraar 
aan Tilburg University 
met als leeropdracht de 
dialoog tussen de gods-
diensten. Na zijn theolo-

giestudie en conservatoriumopleiding 
was hij van 1982 tot 1992 werkzaam 
bij het Secretariaat van de Katholieke 
Kerk in Nederland op het gebied van 
joods-christelijke betrekkingen. In 1992 
promoveerde Poorthuis in Utrecht op 
de commentaren van de Frans-Joodse 
filosoof Levinas op de Talmoed. 

HETE HANGIJZERS

Katholieken keer-
den zich tegen 
vervolging omdat 
zij ooit zelf waren 
vervolgd
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Boekenlint
George Harinck, 
Aan het roer staat het hart. 
Reis om de oude wereldzee in het voet-
spoor van Abraham Kuyper, 
Amsterdam: Uitgeverij Prometheus/Bert 
Bakker, 2015; 190 blz., €19,95, 
ISBN 978 90 3514 342 5.

Net als in de televisieserie Om de oude 
wereldzee treedt George Harinck, hoogle-
raar geschiedenis aan de VU, in dit boek in 

de voetsporen van Abraham Kuyper. Kuyper reisde ruim honderd 
jaar geleden langs de Middellandse Zee en hij beschreef zijn reis 
in het boek Om de oude wereldzee. Harinck maakt dezelfde reis 
en hij behandelt Kuypers analyses. Zo krijgt de lezer zowel meer 
inzicht in Kuypers blik op de wereld, als in de huidige situatie in 
de landen die Harinck aandoet. Dit boek is niet alleen interes-
sant voor hen die belangstelling hebben voor Abraham Kuyper, 
maar ook lezenswaardig voor geïnteresseerden in de botsende 
culturen en religies rondom de oude wereldzee.

Louis Ph. Sloos, 
Onze Slag bij Waterloo. 
De beleving van de overwinning op 
Napoleon in Nederland, 
Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2015; 
320 blz., €24,50, 
ISBN 978 94 6004 208 9.

Het is dit jaar tweehonderd jaar geleden dat Napoleon versla-
gen werd bij Waterloo. Dat geeft aanleiding tot veel publicaties 
over deze gebeurtenis. Dit boek is echter uniek ten opzichte van 
veel andere boeken over dit onderwerp, omdat Sloos een andere 
aanpak kiest. Hij belicht namelijk de cultuurhistorische kant van 
het verhaal.  Zo geeft het boek inzicht in de herinneringscultuur 
die ontstond in de eeuwen die volgden. Het boek is voorzien 
van honderden illustraties en een aanrader voor degene die wil 
weten welke sporen Napoleon naliet in ons land.

Jacco Pekelder, Remco Raben, 
Mathieu Segers (red.), 
De wereld volgens Nederland. Neder-
landse buitenlandse politiek in historisch 
perspectief, 
Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2015; 
216 blz., €19,90, 
ISBN 978 90 8953 604 4. 

De wereld volgens Nederland gaat over 
vier eeuwen Nederlandse politiek en is 

bedoeld als een eerste inleiding in de geschiedenis van de inter-
nationale betrekkingen en in de belangrijkste vraagstukken van 
de Nederlandse politiek. Door een combinatie van archiefonder-
zoek en een scherpe analyse laten de auteurs zien dat de Neder-
landse internationale betrekkingen veel veranderlijker waren dan 
vaak is verondersteld. Ook gaan de schrijvers discussie over de 
actualiteit niet uit de weg. Het boek roept nieuwe vragen op over 
het Nederlandse perspectief op de machtsverhoudingen in de 
wereld en de eigen rol op het wereldtoneel, vroeger en nu. 

VITRINE & AANGELICHT

Gerard Raven

  De tentoonstellingen zijn gesorteerd op 
einddatum. 

  Vraag eens een rondleiding of school-
programma aan! 

19 september-31 januari
De heksen van Bruegel: hoe Pieter 
Bruegel ons huidige heksbeeld bedacht. 
De eerste tentoonstelling over heksen 
in de kunst, uit de roerige periode van 
heksenvervolgingen in de Nederlanden 
(1450-1700). Bruegel plaatste de heks op 
een bezem, in nabijheid van een haard 
met een heksenketel. Museum Catha-
rijneconvent, Utrecht, 
www.catharijneconvent.nl.

t/m 25 oktober
Thuis in twee werelden: de mooiste 

emigratieverhalen. Museum Flehite, 
Amersfoort, 
www.museumfl ehite.nl.

t/m 1 november
Groeten uit het Heilig Land: briefkaarten 
en souvenirs. De eerste generaties toe-
risten die tevens pelgrim waren, dateren 
van de late negentiende eeuw. Voor 
deze toeristen-pelgrims werden reisboek-
jes en andere goedkope voorwerpen 
gemaakt. Museumpark Orientalis, Heilig 
Landstichting bij Nijmegen, 
www.museumparkorientalis.nl.

Ontmoetings-
geschiedenis
Jan A. B. Jongeneel, 
Nederlandse zendingsgeschiedenis. 
Ontmoeting van protestantse christenen met 
andere godsdiensten en geloven (1601-1917), 
Zoetermeer: Boekencentrum, 2015;
366 blz.; € 39,90; 
ISBN 978 90 2397 018 7.

RECENSIE NEDERLANDSE ZENDINGSGESCHIEDENIS

Ontmoetingsgeschiede-
nis, dat is zoals de emeritus 
hoogleraar missiologie Jan 
Jongeneel zijn handboek 
over Nederlandse zendings-
geschiedenis omschrijft. Het 
boek is meer dan welkom. 
In het woud van missiolo-
gische en kerkhistorische 
studies over zending mist ei-
genlijk een helder historisch 
overzichtswerk. Bovendien 
besteden noch overzichten 
van de Nederlandse kerk- 
en religieuze geschiedenis, 
noch overzichten van de 
Nederlandse buiten-Euro-
pese expansie veel aan-
dacht aan wat Jongeneel 
terecht omschrijft als “global 
history”. 

Nederlandse zendingsge-
schiedenis is het eerste deel 
van een tweeluik dat de 
religieuze ontmoetingen van 
Nederlanders met andere 
culturen beschrijft. Jonge-
neel deelt de geschiede-
nis van de Nederlandse 
zending in vier tijdvakken in, 
waar dit eerste deel de eer-
ste twee van behandelt. Per 
tijdvak worden twee grote 
thema’s beschreven: de 
ontwikkelingen in Nederland 
die te maken hebben met 
zending (organisatorisch en 
theologisch) en de daad-
werkelijke ontmoeting van 
zendelingen met andere 
culturen. Dit deel bestaat 
dus uit vier hoofdstukken 
waarin die twee onderdelen 
van de zendingsgeschiede-
nis van twee tijdvakken (het 
tijdperk van de VOC en van 
het Koninkrijk der Nederlan-
den) worden beschreven. 
De schrijfstijl is soms wat 

vlak, maar de materie zelf 
is boeiend genoeg. Aan 
talrijke facetten wordt aan-
dacht besteed: de alge-
mene politieke en culturele 
context, zendingsorganisa-
ties, Bijbelgenootschappen, 
zendingsstudies, praktijk 
van zending en reacties 
op de zending. Jongeneel 
schetst een caleidoscopisch 
en panoramisch beeld 
van de zending. Dat doet 
hij daarnaast door talrijke 
voorbeelden aan te halen. 
Hij slaagt er op die manier 
in om de zendingsgeschie-
denis levendig te maken, 
want het zijn uiteindelijk de 
mannen en vrouwen die 
nadachten over zending en 
zij die het veld ingingen, die 
de zendingsgeschiedenis 
vorm hebben gegeven.

Of Jongeneel geslaagd 
is in het schrijven van een 
“ontmoetingsgeschiedenis” 
is minder duidelijk. On-
danks de vele voorbeelden 
van Bijbelvertalingen en 
verhandelingen over andere 
culturen wordt het boek 
toch vooral geschreven 
vanuit het perspectief van 
de Nederlanders, en komen 
we weinig te weten over de 
receptie van of de reactie 
op het evangelie overzee, 
simpelweg omdat de bron-
nen daarvoor ook nauwe-
lijks aanwezig zijn.

Dat neemt niet weg dat Jon-
geneel een monumentaal 
en erudiet handboek heeft 
geschreven dat in de jaren 
die komen gaan ongetwij-
feld als standaardwerk mag 
worden beschouwd.

David Onnekink

permanent
Met De Halve Maen ontdekte kapitein Henry Hudson 
in 1609 het eiland Manhattan. 
Het Westfries Museum in Hoorn heeft de komende 
jaren een varende Amerikaanse replica te leen. 
www.westfriesmuseum.nl.

t/m 1 november
Haagse meesters van de romantiek. De gebroeders Ver-
veer herontdekt. Salomon, Maurits en Elchanon Verveer 
ontwikkelden zich, mede dankzij de emancipatie van 
Joden, tot de eerste professionele, succesvolle Joodse 
kunstenaars in Nederland. Het grootste deel van hun 
leven woonden zij met elkaar onder één dak en deelden 
zij een atelier. Met monografi e. Joods Historisch Museum, 
Amsterdam, www.jhm.nl.

Salomon Verveer, Een namiddag te Katwijk aan Zee 
(1863, Museum Boijmans van Beuningen)

De Halve Maen beeld Westfries Museum

t/m 29 november
Kruisvaarders en wel-
doeners. De Duitse Orde 
is in de twaalfde eeuw 
ontstaan tijdens de 
kruistochten, maar zette 
de strijd voort in nieuw 
land aan de Oostzee. 
Daarnaast had de orde 
een verzorgende taak, 
die nog steeds bestaat. 
In 1346 werd het Duitse 
Huis gebouwd (nu 
hotel Karel V) aan de 
Springweg in Utrecht. 
Nooit eerder is het waar-
devolle erfgoed van de 
orde samen tentoon-
gesteld aan een breed 
publiek. Daaronder bevindt zich ook de portretreeks van alle 
landcommandeurs sinds 1231. Met monografi e. Centraal 
Museum, Utrecht, www.centraalmuseum.nl.

Commandeur Hendrik Casimir I 
van Nassau (1620-1640)
beeld Centraal Museum

De middeleeuwen van 
Helmantel. Zijn schilde-
rijen van kerkinterieurs 
tussen middeleeuwse 
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. Met inbreng van het publiek zijn de zeventig 
thema’s gekozen. Onder de bruiklenen bevindt zich een groots 
zeventiende-eeuws schilderij door Massimo Stanzione, waarop 
Salome en het hoofd van Johannes de Doper staan afgebeeld. 
Bijbels Museum, Amsterdam, www.bijbelsmuseum.nl.

permanent permanent



De leermeester 
Roman over John Knox

1547. John Knox, ‘de donderende Schot’, leeft in een turbulente tijd. Het corrupte, 
Rooms-katholieke Schotland is vol avontuur en gevaar. Knox wordt vogelvrij ver-
klaard, vlucht met een groep gelijkgezinden naar een kasteel, wordt overmeesterd 
door de Franse tegenstanders en zit maandenlang als roeislaaf op een Frans galei-
schip. Toch blijft hij vasthouden aan de onvervalste Bijbelse waarheid, zelfs als de 
Schotse koningin Mary er alles aan doet om hem te doden.  
 
Het levensverhaal van John Knox wordt verteld vanuit het perspectief van zijn jon-
ge leerling, George Douglas, die zijn geliefde leermeester probeert te beschermen. 
 
Ontdek het fascinerende verhaal van een bescheiden man, die door de genade en 
kracht van het evangelie een van de meest invloedrijke � guren in de Schotse kerk-
geschiedenis geworden is.

Douglas Bond
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