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REDACTIONEEL

Advent is begonnen en over niet al te lange tijd 
vieren we kerst. Natuurlijk zal weer de discussie los-
barsten of de boodschap van Jezus’ komst op aarde 
niet ten onder gaat in kerstballen, kaarsjesoptochten 
en dennenbomen. Wie de kerstbrieven van Dietrich 
Bonhoeffer leest, te vinden in Bruidsbrieven uit de 
cel, komt desondanks de ontroerende kracht van 
rituelen en geschenken tegen. Tegelijk schreef de 
Nederlandse predikant J.J. Buskes in 1969 ferm: “Wat 
zou het een zegen zijn, als we eens kerstfeest vierden 
in het voorjaar zonder al die oppervlakkige roman-
tiek en die goedkope rommel van 25 december, een 
heel eind weg uit de buurt van de natuursymbolen, 
die voor de moderne mens toch ook al niets meer 
betekenen. Dan zou het eindelijk niet meer zijn, wat 
het welhaast altijd op 25 december is: ‘Wat zal ik 
weer ontvangen?’, maar wat het toch moet en mag 
zijn: ‘Hoe zal ik U ontvangen?’”

Zoiets vraagt historicus en oudheidkenner Fik Meijer 
zich ook af in zijn boek Jezus en de vijfde evangelist, 
dat in het najaar uitkwam. Een prestatie om als his-
toricus te durven schrijven over Jezus. Hij heeft echt 
bestaan, concludeert Meijer, die in zijn jonge jaren 
zijn katholieke opvoeding aan de kant schoof. Maar 
in wonderen of in de opstanding kan hij niet geloven. 
Toch wil hij de deur niet in het slot gooien. Hij sluit 
niet uit later anders over het christelijk geloof te gaan 
denken: “Maar zo ver ben ik nog niet.”

Transparant-redacteur Gertram Schaeffer geeft een 

waardige aanvulling op het interview. Hij betoogt 
dat niet-christelijke bronnen het historisch bewijs 
voor Jezus’ bestaan niet spijkerhard kunnen maken. 
Daarvoor moeten we toch echt naar christelijke do-
cumenten, waaronder het Nieuwe Testament.

Hoe ontving Nederland een paar eeuwen geleden 
de Fransen die vanwege het protestantse geloof 
werden vervolgd in eigen land? Voor de hugenoten 
leverde Nederland wel religieuze vrijheid op, maar 
het bleef een dagelijkse worsteling om fi nancieel 
rond te komen.

Jong historisch talent Koos-jan de Jager schrijft over 
het theologische debat tussen reformator Huldrych 
Zwingli en de rooms-katholieke Johann Fabri. De Zwit-
serse stad Zürich organiseerde het debat. Kom daar 
nu eens om. Het stadsbestuur zou dan, na grondig 
onderzoek waarvoor ze hulp zocht bij academici, 
Gods Woord en de waarheid, een oordeel vellen en 
daarmee richting geven aan de religieuze ontwikke-
lingen in Zürich. De uitkomst leest u in het artikel.

Tot slot blikken we vooruit naar januari 2016. Toen 
was het 63 jaar geleden dat de dijken braken in 
Zeeland en Zuid-Holland. In een collage met recent 
ontdekte foto’s ziet u de verwoestende gevolgen van 
de Watersnoodramp in het Zeeuwse en Hollandse 
landschap.

Ardjan Logmans 

Hoe zal ik U ontvangen?
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Rijksmuseum van Oudheden 
vernieuwd 

Slachtoffers Pompeï in bodyscan 

Nieuw perspectief op Holocaust

Na een verbouwing van zeven maanden is het 
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden weer open voor 
publiek. Uit het gehele museum is asbest verwijderd. Een 
andere belangrijke verandering is de inrichting van een 
nieuwe vaste tentoonstelling over de klassieke wereld. 
Gezamenlijk worden de culturen van de Grieken, Etrusken 
en Romeinen tentoongesteld. Daarbij is een prominente 
plek ingeruimd voor een Griekse beeldengalerij en 
Grieks aardewerk. De Etruskische cultuur wordt zichtbaar 
door middel van sarcofagen en gedecoreerde spiegels, 
gouden sieraden en bronzen beeldjes. In het Romeinse 
gedeelte keren de grote keizerbeelden terug, aangevuld 
met opvallende nieuwe aanwinsten: gemmen, cameeën 
en munten met portretten van Romeinse keizers.

Bijna tweeduizend jaar na de fatale uitbarsting van 
de vulkaan Vesuvius wordt geavanceerde technologie 
gebruikt om meer te weten te komen over de slachtoffers. 
De slachtoffers van de uitbarsting werden volledig 
bedekt onder een laag puin en as. In 1863 conserveerde 
de Italiaanse archeoloog Fiorelli de overblijfselen. Hij 
goot de ruimtes waarin ooit de lichamen lagen vol met 
gips. De gipsen modellen die zo ontstonden, worden nu 
met een Philips CAT-scan onderzocht. “Het onderzoek 
aan de modellen was indrukwekkend”, aldus radioloog 
Giovanni Babino. “Het voelde alsof ik met echte 
patiënten te maken had”. Onderzoekers ontdekten 
dat veel slachtoffers stierven aan hoofdwonden, 
waarschijnlijk het gevolg van instortende gebouwen. 
Ook waren de inwoners van Pompeï tamelijk gezond en 
hadden zij een goed gebit.  

De Holocaust moet gezien worden als een wereldwijde 
ramp, in plaats van als een deel van de Duitse 
geschiedenis alleen, betoogt historicus Timothy Snyder op 
historytoday.com. Het traditionele beeld van de Holocaust 
is dat Hitler in december 1941 een principebeslissing 
maakte om alle Joden te vermoorden. Snyder stelt dat 
het concept ‘beslissing’ ongeschikt is. Voor Hitler was ‘een 
wereld zonder Joden’ altijd al een ideaal. Tussen 1933 en 
1939 was het echter nog onduidelijk of massamoord ook 
echt mogelijk was. Hitlers inval in Oost-Europa veranderde 
dat. De SS bleek bereid om vrouwen en kinderen te 
vermoorden, en ook waren lokale bewoners eenvoudig 
aan te sporen tot het uitvoeren van pogroms in de 
bezette delen van de Sovjet-Unie. Volgens Snyder was 
het deze ervaring die Hitler op het defi nitieve spoor van 
massamoord zette. 

NIEUWS

De god Pan Beeld RMO

Pompeï Beeld Wikimedia

Timothy Snyder Beeld Ine Gundersveen

Scheepswrak bij Spijk Beeld Straatkaart.nl
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West-Friese kroeg opgegraven

Scheepswrakken boven water

Benoemingen

In het West-Friese dorp Wognum hebben 
archeologen een grote inventaris van een 
oude herberg ontdekt aan de Oosteinderweg. 
Tussen 1700 en 1800 stortten de herbergiers 
van De Eendragt veel afval in de sloot achter 
de herberg. De archeologen vonden talloze 
wijnglazen en -flessen, tabakspijpen en kelken. 
Het materiaal getuigt van een bloeiend 
kroegleven op een belangrijk kruispunt van 
wegen. Op deze plek, tussen de dorpen 
Wognum, Nibbixwoud en Benningbroek, stond 
al sinds de zestiende eeuw een herberg. Tijdens 
de opgravingen werden ook oudere vondsten 
gedaan. Hieruit kon worden opgemaakt dat 
deze plaats al sinds de twaalfde eeuw wordt 
bewoond.

De extreem lage waterstand in de Rijn zorgde 
halverwege november voor verrassingen. In de 
Waal bij Gendt kwam een compleet scheepswrak 
bloot te liggen. Op basis van de gebruikte 
spijkers wordt geschat dat het schip dateert uit 
de periode tussen 1300 en 1850. De plaatselijke 
historische kring Gente zou het schip graag verder 
bestuderen, maar wordt gehinderd door wetten 
en praktische bezwaren. Slechts 250 euro kan de 
penningmeester van de vereniging ter beschikking 
stellen. Stroomopwaarts, bij Spijk, kwam nog een 
wrak boven water: het in maart 1895 ontplofte 
‘dynamiekschip’ Reinier. Dit schip was afkomstig 
van de kruitfabriek in Keulen en was op weg naar 
Antwerpen. Reinier komt slechts zelden bloot te 
liggen: in 1967, 2005 en nu dus in 2015. 

Aan het begin van het afgelopen semester zijn  
Mieke Aerts en Henk Schulte Nordholt benoemd tot 
hoogleraar. Mieke Aerts (1952) is benoemd tot 
hoogleraar Moderne politieke geschiedenis van 
Nederland aan de Faculteit der Geesteswetenschappen 
van de Universiteit van Amsterdam. Aerts doet 
onderzoek naar de geschiedenis van politieke 
actierepertoires. Centraal staat daarbij de vraag 
hoe Nederland komt aan de reputatie van relatieve 
vreedzaamheid en geweldloosheid. Aan de Universiteit 
Leiden is Henk Schulte Nordholt (1953) benoemd tot 
bijzonder hoogleraar Indonesische geschiedenis. Zijn 
onderzoeksgebieden omvatten onder andere de 
Zuidoost-Aziatische geschiedenis, de contemporaine 
politiek in Indonesië, politiek geweld en de antropologie 
van het kolonialisme.

De god Pan Beeld RMO

Timothy Snyder Beeld Ine Gundersveen

Kaartspelers in de herberg Beeld Loterijmuseum

Mieke Aerts Beeld Jeroen Oerlemans

Scheepswrak bij Spijk Beeld Straatkaart.nl
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INTERVIEW MEIJER

Een historicus die een boek schrijft over Jezus. Dat is een waagstuk. Maar Fik 
Meijer durfde dat aan, getuige zijn onlangs uitgekomen boek Jezus en de vijfde 
evangelist. Jezus was wel een historisch figuur, betoogt Meijer, maar in wonde-
ren of de opstanding gelooft de schrijver niet. Ondanks die horizontale insteek 
staan hele passages niet eens zo ver van de Bijbel af. 

Historicus Fik Meijer 
vindt Jezus een  
bijzonder mens

Ardjan Logmans

Fik Meijer, inmiddels gepensioneerd 
classicus en historicus, geniet bekend-
heid vanwege zijn populaire boeken over 
de oudheid. Waar de interviewer zich 
ruim tien jaar geleden worstelde door 
het handboek over de oudheid van de 
historici Singor en Naerebout en pas na 
meerdere pogingen een voldoende in de 
wacht wist te slepen, bleken de boeken 
van Meijer licht te verteren. Meijer ver-
staat de kunst om de spaarzame bronnen 
uit de oudheid aan elkaar te smeden 
tot een prachtig beeld van het klassieke 
verleden, zonder dat zijn onderzoek lijkt 
te wankelen door vergezochte interpre-
taties. 

Met dit boek over Jezus lijkt een trend 
gezet te zijn dat relatieve buitenstaan-
ders van het christelijk geloof zich 
toeleggen op het schrijven over het 
christendom. Guus Kuijer heeft al enke-
le delen geschreven van zijn Bijbel voor 
ongelovigen en in het najaar publiceerde 
Dimitri Verhulst in Bloedboek zijn 
losbandige visie op geweld in het Woord 
van God. “Zo’n trend zou best kunnen 
bestaan”, reageert Meijer. “Kerken lopen 

leeg, maar het geloof heeft zijn kracht 
nog niet verloren. Voor wie het geloof 
niet kent of ooit vaarwel heeft gezegd, 
vlamt soms de interesse ervoor op. Zij 
willen een ‘eerlijk’ verhaal horen, niet 
gekleurd door het gezag van de kerk.”

Misdienaar
Fik Meijer is opgegroeid in een rooms-
katholiek nest in Leiden. Zijn vader was 
geschiedenisleraar aan het huidige Bo-
naventura College, destijds een francis-
caanse school, op een steenworp afstand 
van het ouderlijk huis aan de Houtlaan. 
In zijn jeugd was Meijer misdienaar in 

de kerk. “En ik was bloedserieus hoor, ik 
heb het van mijn negende tot ongeveer 
mijn vijftiende gedaan. Ik geloofde toen 
rotsvast dat Jezus was opgestaan.”

Al snel daarna, toen Meijer klassieke ta-
len ging studeren met als hoofdvak oude 
geschiedenis, hield hij het geloof voor 

gezien. “Maar de belangstelling ervoor 
heb ik wel behouden. Aan de Univer-
siteit van Amsterdam doceerde ik vaak 
over het vroege christendom. Mijn be-
langstelling voor zeevaart leidde me naar 
de nieuwtestamentische figuur Paulus. 
Daar heb ik een paar jaar geleden een 
boek over geschreven. Verder heb ik met 
mijn Groningse collega Marinus Wes de 
2500 bladzijden van Flavius Josephus’ 
werken uit het Grieks vertaald en vanaf 
1992 gepubliceerd. Toen ik dat in 2010 
herlas, ontdekte ik een nieuw idee voor 
een boek. Josephus vertelt veel wat de 
evangeliën van de Bijbel laten liggen. 

Mijn vrouw Marianne raadde me toen 
aan om een keer over Jezus te schrijven. 
Zo ontstond dit boek: Jezus in de wereld 
van Josephus.”

Flavius Josephus (37-100) heeft twee 
boeken geschreven over de tijd en de 
samenleving waarin Jezus verkeerde. 

Meijer: “Ik geloofde toen rotsvast dat 
Jezus was opgestaan.”
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Ongeveer 75 jaar na Christus verscheen 
het boek De Joodse oorlog en zo’n twin-
tig jaar later voltooide hij het boek Oude 
geschiedenis van de Joden, dat vooral de 
Joodse geschiedenis tot aan de tijd van 
Jezus omvat. Ten slotte schreef hij Uit 
mijn leven, dat het midden houdt tussen 
een autobiografie en een verweerschrift, 
nadat hij overliep naar de Romeinen om 
het vege lijf te redden.

Hoeveel Josephus ook geschreven heeft 
over de geschiedenis van de Joden, 
de naam van Jezus komt maar in één 
tekstgedeelte voor. Dat is bovendien een 

omstreden passage, omdat niet duidelijk 
is of Josephus het zelf heeft geschreven 
of dat het in later eeuwen is toegevoegd 
om Josephus te kerstenen (zie kaders).

Is hij dan wel de juiste man om 
vanuit hem Jezus te beschrijven?
“Zeker wel. Josephus beschrijft veel van 
de wereld waarin Jezus leefde. Door 
hem weten we meer over de joodse stro-
mingen van de farizeeën, de sadduceeën, 
de zeloten en de essenen. Bovendien be-
schrijft Josephus Jezus slechts minimaal, 
maar omstanders van Jezus kennen we 
wel uit zijn boeken. Johannes de Doper, 
Jakobus, de broer van Jezus, en hoge-
priester Annas komen er allen in voor. 
Verder geeft Josephus een boeiende 
beschrijving van Herodes’ pogingen om 
in de gunst te raken bij de Joden door de 
tempel te verfraaien. Pilatus, die door 
de evangelisten wordt neergezet als een 
leider die wat halfslachtige pogingen 
doet om Jezus van de dood te redden, le-
ren we bij Josephus ook anders kennen. 
Daar is hij een beest, die naar willekeur 
mensen ombracht. Ik neig toch meer 
naar Josephus’ mening over hem. Het 
oordeel over Jezus in de handen van het 
volk leggen, zoals de Bijbel beweert, is 
bovendien zo in strijd met het Romeinse 
recht dat dat niet kan zijn gebeurd.”

Critici beweren dat u met uw 
keuze voor Josephus teveel een 
‘christelijke’ Jezus hebt neergezet 
in uw boek.  
“Die critici hebben een heel klein beetje 

gelijk. Er bestaan een paar joodse bron-
nen die iets over Jezus vermelden. Maar 
dat gaat slechts om een paar zinnen, 
zodat ik die niet heb meegenomen in het 
onderzoek om de lezer niet in verwar-
ring te brengen. Josephus is de enige 
niet-christelijke bron over Jezus.” 

Zijn niet-christelijke bronnen over 
Jezus betrouwbaarder dan wat de 
Bijbel over hem zegt?
“Dat is maar de vraag. De Bijbel is 
natuurlijk geschreven als een getuigenis 
van de blijde boodschap, niet als een his-
torisch boek. Ik beschouw de Bijbel niet 
als het woord van God, maar wel als 

een bron die je als historicus soms kunt 
gebruiken. Daarom volg ik af en toe de 
lijn van de Bijbel, als er geen andere 
bronnen over Jezus zijn. Andere keren 
leg ik meerdere bronnen naast elkaar. 
Josephus krijgt daarbij niet per definitie 
voorrang. Hij was een enorme fantast 
die zich continu bediende van overdrij-
vingen. Bovendien goochelde hij erg met 

INTERVIEW MEIJER
PERSONALIA
Fik Meijer (1942) stu-
deerde klassieke talen 
en oude geschiedenis 
aan de Universiteit van 
Leiden. Hij promoveerde 
in 1973. In 1992 werd hij 
bijzonder hoogleraar 

zeegeschiedenis van de klassieke 
oudheid en in 1999 hoogleraar oude 
geschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam. Sinds 2007 is hij met eme-
ritaat. De laatste vijftien jaar schreef 
Meijer voor een breed publiek veel 
boeken over de oudheid. Zo publi-
ceerde hij over gladiatoren (2003), 
de apostel Paulus (2000 en 2012), 
over het Romeinse Rijk (2005) en over 
de opkomst en ondergang van de 
twee wereldsteden Constantinopel en 
Rome (2013). Meijer is getrouwd, heeft 
twee kinderen en woont in Oegst-
geest.

Flavius Josephus heeft in zijn oeuvre slechts één passage 
opgenomen over Jezus. Dat Testimonium Flavianum  is te 
vinden in De oude geschiedenis van de Joden. Historici en 
theologen twijfelen of Josephus de tekst zelf heeft geschre-
ven. Meijer: “Mijn collega Henk Jan de Jonge, emeritus hoog-
leraar Nieuwe Testament en vroegchristelijke letterkunde in 
Leiden, vindt de tekst authentiek. Anderen zijn van mening 
dat deze tekst is ingevoegd om Josephus in het christelijke 
kamp te trekken.” Het Testimonium Flavianum luidt:

“In die tijd leefde Jezus, een wijs man voor zover het geoor-
loofd is hem een man te noemen. Hij verrichtte namelijk 
daden die onmogelijk geacht werden, en hij was leermeester 
van mensen die met vreugde de waarheid tot zich namen. En 
veel Joden alsook velen van de Grieken bracht hij tot zich. 
Hij was de Christus. Ook nadat Pilatus hem op aanwijzing 
van de eerste mannen bij ons de straf van het kruis had 
opgelegd, gaven zij die het eerst in liefde waren gaan leven 
niet op. Hij was namelijk aan hen verschenen op de derde 

dag, opnieuw levend. De goddelijke profeten hadden die din-
gen en ontelbare andere wonderbaarlijke dingen over hem 
gezegd. Tot op de dag van vandaag is de naar hem genoemde 
groep van de Christenen niet verdwenen.”

“Zelf houd ik het midden tussen de twee kampen”, zegt 
Meijer. “Ik geloof dat de Joodse Josephus nooit uit zijn 
strot zou kunnen krijgen dat Jezus de Christus is. Als je de 
specifiek christelijke zinnen uit de tekst filtert, wint die aan 
geloofwaardigheid.” Dan ontstaat er een platte, horizontale 
tekst:

“In die tijd leefde Jezus, een wijs man. Hij verrichtte name-
lijk daden die onmogelijk geacht werden, en hij was leer-
meester van mensen die met vreugde de waarheid tot zich 
namen. En veel Joden alsook velen van de Grieken bracht hij 
tot zich. Ook nadat Pilatus hem op aanwijzing van de eerste 
mannen bij ons de straf van het kruis had opgelegd, gaven 
zij die het eerst in liefde waren gaan leven niet op. Tot op 
de dag van vandaag is de naar hem genoemde groep van de 
Christenen niet verdwenen.”

Josephus over Jezus

“Josephus was 
een enorme 
fantast die 
zich continu 
bediende van 
overdrijvingen.”
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Joodse man, geschilderd als Jezus. Rembrandt van Rijn (ca. 1661)  Beeld Louvre
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cijfers. Zo schrijft hij ergens dat op een 
paasfeest ruim 2 miljoen mensen bijeen 
waren in Jeruzalem. Zoveel mensen, dat 
kan gewoon niet. Josephus was verder 
een zeer eigenzinnig man en hij komt 
niet sympathiek over. Maar zijn grote 
uitslagen naar boven en naar beneden 
in zijn karakter spreken mij aan. Met 
een gezonde historische blik probeer ik 
de gebeurtenissen van het verleden te 
checken en te duiden.”

Mythicisme 
Het boek is een verkoopsucces, maar 
levert ook veel kritiek op. Dat heeft 
hem verbaasd. “Als ik een boek over 
Augustus schrijf, hoor ik niemand. Maar 
nu gaan mensen echt los op weblogs en 
op sociale media. Jezus roept blijkbaar 
veel controversie op. Vooral aanhangers 

van het Jezus-mythicisme, degenen die 
beweren dat Jezus niet heeft bestaan, 
zijn daarin het felst. Zij vinden mij nu 
een gelovige. Mijn dochter houdt voor 
me bij wat er verschijnt op Facebook 
en Twitter, maar ik reageer er niet op. 
Dan is het einde zoek. Ik heb het boek 
bovendien naar eer en geweten geschre-
ven.”

Gelooft u dat Jezus heeft bestaan?
“Ik geloof dat Jezus heeft bestaan en 
dat hij onder het bewind van Pilatus de 
kruisdood is gestorven. Ik ben nog niet 
zo ver dat ik in de opstanding geloof. 
Maar ik heb er nooit denigrerend over 
gedaan. Van schrijver Maarten ’t Hart 
kreeg ik het verwijt dat ik de evangeliën 
te veel volg. Als ik de evangeliën op 
sommige punten volg als historische 
bron is dat voor hem onbegrijpelijk, 
want hij doet de hele Bijbel af als fanta-
sie. Zo heeft iedereen zijn eigen Jezus.”

En wie is uw Jezus?
“Mijn Jezus  – dat klinkt wel christelijk, 
hè – is een man die een fantastische 
boodschap had. Ik kan met de beste 
wil van de wereld geen kwaad zien in 
de Bergrede of in de stukken waarin 

hij vertelt over het rijk van zijn Vader. 
Zijn boodschap is een hele mooie in de 
wereld van de oudheid, met de enorme 
tegenstellingen tussen rijk en arm, Joden 
en Romeinen, en Joden en Grieken.”

U maakt veel gebruik van het 
argument van de vergelijking. De 
maagdelijke geboorte is bijvoor-

beeld ook bekend uit heidense 
literatuur. En de twaalfjarige Jezus 
in de tempel heeft z’n pendant in 
Josephus’ beschrijving van zijn ei-
gen leven. Maar wat verklaart zo’n 
vergelijking eigenlijk?
“Het eerste evangelie verschijnt zo’n 
veertig jaar na de kruisdood van Jezus. 
Het aantal gelovigen is dan misschien 
wel gestegen tot enkele duizendtallen. 
In Rome was al tien jaar na de dood 
van Jezus een grote gemeenschap van 
christenen. De evangelisten moeten dan 
hun held gaan beschrijven. Ze gebrui-
ken allerlei verhalen die ze kennen, en 
verwerken die in hun evangelie.”

Wat voor godsbeeld zit daarachter 
voor u? Hoe bovennatuurlijk moet 
God werken om werkelijk God te 
kunnen zijn?
“Tot nu toe ben ik nog niet zo ver om 
de grens tussen geloof en wetenschap 
te kunnen overschrijden. Ik kan geen 
wonderen beschrijven als historische 
gebeurtenissen. Dat is voor mij een brug 
te ver.”

Gelooft u in wonderen?
“Zeg eens eerlijk, u wel?”

Er worden, om maar wat te noe-
men, nog steeds mensen op won-
derlijke wijze genezen…
“Mijn moeder ging naar Lourdes, een 
Frans bedevaartsoord, vanwege de won-
deren die er verricht zouden zijn. En 
een van mijn broers was huisarts en had 

INTERVIEW MEIJER

Niet voor niets heeft Fik Meijer zijn boek Jezus en de vijfde 
evangelist genoemd. De vijfde evangelist, dat is Josephus. 
Was hij ook een verkondiger van de blijde boodschap van 
het christelijk geloof? Volgens Meijer absoluut niet. Josep-
hus is op het schild geheven door protestanten, stelt hij in 
zijn boek. Ze beschouwden hem als een vijfde evangelist, 
hoewel deze benaming afkomstig is van een jezuïet, uit de 
kringen van de contrareformatie dus. Meijer: “Er wordt 
wel beweerd dat in elk huis van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden vooral drie boeken werden gelezen 
of voorgelezen: de Bijbel, de verzamelde werken van Jacob 
Cats en de geschriften van Flavius Josephus.”
Josephus’ populariteit onder christenen is volgens Meijer 
te danken aan zijn kritische houding jegens zijn eigen volk. 
Volgens hem leed het Joodse volk onder de Romeinse 
bezetting en werd de tempel in het jaar 70 verwoest omdat 
de Joden niet wandelden in de wetten die God hen bevolen 
had. “Dat was een goed joodse opvatting. Het jodendom is 
immers een geloof waarin de naleving van de halacha, de 

joodse religieuze wet, bepaalt of je toegang krijgt tot God. 
Christenen hebben Josephus’ kritiek op de Joden anders ge-
interpreteerd. De Jodenvervolging was volgens hen te wijten 
aan het toejuichen van de kruisdood van Jezus.”
Deze opvatting is nog steeds sterk aanwezig, zegt Meijer. 
“Denk maar aan Luther, die verschrikkelijke dingen heeft 
gezegd over de Joden in zijn boek Von den Jüden und ihren 
Lügen. Ik heb het boek niet zo lang geleden gelezen en ik 
schrok er echt van. Reken maar dat dit antisemitisme onder 
christenen ook weer ter sprake komt in het herdenkings-
jaar van 500 jaar Reformatie in 2017. Nu al vragen Joodse 
gemeenschappen om excuus van christelijke zijde. Ik vraag 
me af of je voor alle misstanden in de geschiedenis spijt 
moet betuigen, maar het tekent wel de actualiteit van het 
probleem.”
Hoe dan ook, het kerstenen van Josephus doet de Joodse 
geschiedschrijver geen recht. “Hij was een Jood en bleef dat 
ook toen hij overliep naar het kamp van de Romeinen. Hij 
had bovendien een bewonderenswaardige historische blik 
doordat hij allerlei groepen in zijn tijd beschreef zonder zijn 
eigen mening er duimendik boven op te leggen.”

Was Josephus een christen?

“Kruis en opstanding kan ik niet 
schouderophalend afdoen als  
historisch onbetrouwbaar. Ik ben  
er nog niet uit.”
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ALS. Een vreselijke spierziekte. Als laat-
ste strohalm toog hij naar gebedsgenezer 
Jan Zijlstra in Leiderdorp. Ik begrijp dat 
mensen in nood zich aan alles vastklam-
pen als de reguliere geneeskunst niets 
meer kan doen. Ik vraag me echter af 
of die mensen echt genezen zijn of dat 
het gaat om een placebo-effect vanwege 

inbeelding. Zo hebben de discipelen zich 
ook ingebeeld dat ze Jezus in leven heb-
ben gezien, drie dagen na zijn dood. De 
Bijbel gebruikt daarom ook het woord 
‘verschijnen’. Jezus ‘verscheen’ aan hen. 
Die inbeelding vind ik trouwens wel de 
moeite waard. Toen ik een reis leidde 
in Italië, sprak ik een groepsreiziger die 
oogarts was. Hij kon een wonder van Je-
zus waarin hij een blinde genas medisch 
verklaren. Voor mij is dat te plat. Dan 
ben je nog verder weg van huis.”

Niet alles is dus rationeel te verkla-
ren.
“Onlangs was ik in Jeruzalem, om voor 
een uitzending van KRO-NCRV Brand-
punt van 19 december de plaatsen te be-
zoeken waar Jezus heeft gelopen. Bij het 
paleis van Pilatus, waar het volk Jezus 
of Barabbas moest scanderen, voelde ik 
een zekere ontroering. Die rechtszaak 
luidde het einde in van het aardse leven 
van Jezus. Voor mij komt dan de moei-
lijkheid om kruis en opstanding te dui-
den. Miljarden mensen geloven daarin. 
Waarom ik niet? Kruis en opstanding 
kan ik niet schouderophalend afdoen als 
historisch onbetrouwbaar. Ik ben er nog 
niet uit.”

Straks is het kerst. Kijkt u dan an-
ders tegen Jezus aan?
“Tijdens kerst komen we als familie bij 
elkaar. Natuurlijk zal ook het kerst-
verhaal uit Lucas ter sprake komen en 
wellicht ook hoe dat verschilt met de 
weergave van Johannes. Het boek heeft 
me teruggeworpen op m’n wortels. 
Daarom heb ik veel aan het onderzoek 
gehad. Ik zou het mooi vinden als mijn 
boek ook bij anderen leidt tot belang-
stelling voor Jezus.” 



"Geleefde religie"

Hugo den Boer

Enige maanden geleden verscheen het rapport van de KNAW Verken-
ningscommissie Theologie en Religiestudies onder de titel Klaar om te 
wenden... In veel opzichten een mooi rapport, maar mijn gedachten 
bleven haken bij het thema dat de commissie voorstelt voor een over-
koepelend onderzoeksprogramma: ‘Geleefde religie’. “Niet de geloofs-
leer, maar de verschijningsvormen van de beleefde en geleefde religie 
en/of spiritualiteit, institutioneel en individueel, vormen het uitgangs-
punt van het onderzoek.” Dat is een fundamentele keuze, dus goed 
om bij stil te staan. Uit strategisch oogpunt, gelet op de mogelijkhe-
den voor interdisciplinaire samenwerking en gezien de koers van het 
religieonderzoek, ligt het thema wel voor de hand. Maar aangezien 
het thema al enkele decennia op de onderzoeksagenda staat, is er 
van vernieuwing geen sprake. Ook heb ik het begrip ‘geleefd’ altijd als 
een weinig aantrekkelijke verenging en bovendien als een problema-
tisch begrip ervaren. Want waarvan onderscheidt ‘geleefde religie’ zich 
eigenlijk? Van niet-geleefde religie? 

In de toelichting wordt het onderscheid gelegd bij de geloofsleer, de 
dogmatische kant van religie. Nu is aandacht voor ‘geleefde religie’ 
van evident belang, maar in oppositie tot het voorgeschreven geloof 
onwenselijk. Historisch gezien ligt een symbiose van beide benaderin-
gen meer voor de hand. De praktijk van geloven staat in voortdurende 
wisselwerking tot het beeld dat mensen van het voorgeschreven 
geloof hebben; een voorgeschreven geloof bovendien, dat zelf ook 
een historisch product is. Ook speelt religie zich voor een (groot) 
deel onder de oppervlakte van ons ‘geleefde leven’ af; een deel dat 
enigszins toegankelijk wordt door de (niet per se religieuze) ideeën en 
wereldbeschouwingen van mensen te bestuderen. Juist in de wissel-
werking tussen het voorgeschreven en het geleefde geloof, tussen de 
ideeën en de cultuur, komt het eigenaardige tot uitdrukking en krijgen 
we zicht op wat mensen belangrijk vinden en waarom ze doen wat ze 
doen. 

Daarmee kom ik op het volgende aandachtspunt. Door het startpunt 
te nemen in de hedendaagse werkelijkheid van de geleefde religie wil 
de commissie de wederzijdse betrokkenheid tussen maatschappij en 
religieonderzoek bevorderen, en de publieke rol van religiewetenschap 
versterken (ja zelfs “bijdragen aan de bevordering van heilzame en 
gemeenschap bevorderende vormen van geloof en levensbeschou-
wing”!). De vraag is echter of de religiewetenschap een voldoende 
onderscheidende, kritische rol kan spelen als zij aandacht vraagt voor 
religieuze beleving in een cultuur die al vergeven is van kortetermijn-
denken, belevingen en ervaringen. Ligt de kracht en de actuele be-
tekenis van religiewetenschap niet juist in haar historische kennis van 
eeuwenlange religieuze ideeën en tradities, die, uitgerekend omdat 
ze de korte termijn en onze eigen culturele identiteit overstijgen, reliëf 
geven aan ons eigen denken en aan onze eigen (religieuze) cultuur? 
Een vraag, wat mij betreft, die niet alleen de publieke rol van religiewe-
tenschap aangaat, maar ook die van de geschiedwetenschap. 

Hugo den Boer is historicus. Hij was als promovendus verbonden aan 
de Theologische Universiteit te Kampen. 

wetenschap

“Mijn Jezus is 
een man die 
een fantastische 
boodschap 
had.”
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De kist met brieven is nagelaten door de 
steenrijke Haagse postmeester Simon de 
Brienne en zijn vrouw Maria Germain. 
Simon werd in 1676 als postmeester aan-
gesteld. Van der Linden: “Aan het einde 
van de zeventiende eeuw waren er geen 
postkantoren. Alle grote steden hadden 
een aantal particuliere postmeesters, die 
hun eigen bedrijfsvoering hadden en ei-
gen routes beheerden. Simon de Brienne 
was een van de vier Haagse postmeesters. 
Hij beheerde de postroutes van en naar 
het zuiden: de Zuidelijke Nederlanden, 

Frankrijk en ook Spanje.” Met deze 
cruciale routes en zijn plek in Den Haag 
stond De Brienne in het centrum van het 
Europese communicatienetwerk. De Bri-
enne vergaarde zijn fortuin als kamerheer 
en vertrouweling van stadhouder en prins 
Willem van Oranje. Het echtpaar De 
Brienne reisde mee toen de prins in 1688 
de oversteek naar Engeland maakte en de 

Glorious Revolution in gang zette. Toen 
prins Willem eenmaal tot king William III 
gekroond was, werd De Brienne opnieuw 
zijn kamerheer, ditmaal in Kensington 
Palace. In 1700 verkocht De Brienne 
het ambt, en met het gemaakte fortuin 
keerde hij terug naar Den Haag, waar hij 
zijn baan als postmeester voortzette. 
Talloze brieven strandden op het kantoor 
van De Brienne. De brievenkist bevat 
brieven in het Frans, Spaans, Latijn, 
Italiaans, Nederlands en Engels. Geadres-
seerden waren overleden, verhuisd, of 

weigerden simpelweg de brief aan te 
nemen. In de zeventiende eeuw moest de 
geadresseerde namelijk voor de ont-
vangen post betalen. Het echtpaar De 
Brienne bewaarde de brieven in de kist, 
in de hoop dat de brieven ooit zouden 
worden opgehaald (en er alsnog voor zou 
worden betaald). De brievenkist werd 
in 1926 nagelaten aan het Museum voor 

Communicatie in Den Haag. Daarna 
werd er lange tijd weinig mee gedaan. Tot 
dit jaar. 

Internationaal onderzoeksteam 
Van der Linden: “Het onderzoek naar de 
brievenkist is begonnen met een buiten-
promovenda die de brieven inventariseer-
de. Helaas werd zij ziek en is zij voortij-
dig overleden. Later bezochten Rebekah 
Ahrendt en ik het museum om de brieven 
te bekijken vanuit onze gezamenlijke 
interesse voor hugenoten. Rebekah is 
geïnteresseerd in de hugenoten die als 
muzikanten door Europa trokken, en ik 
ben geïnteresseerd in communicatie van 
hugenoten in Nederland met hun families 
in Frankrijk. In de kist zitten veel brieven 
van beide groepen. Hierna ging het snel: 
via persoonlijke connecties stelden we 
een internationaal team samen.” De brie-
ven wekten de interesse van wetenschap-
pers met verschillende achtergronden. 
Via Nadine Akkerman (Leiden) en Daniel 
Starza Smith (Oxford) werd het contact 
gelegd met Jana Dambrogio (Massa-
chusetts Institute of Technology). Van 

Bezorgde schrijvers 
en onbezorgde  
brieven
Een kist gevuld met 2600 nooit bezorgde brieven, waarvan 600 nog altijd 
verzegeld. “Zeshonderd nooit gelezen, gesloten historische brieven! Een 
surrealistische ervaring. Dat had ik nog nooit gezien”, aldus de Groningse 
historicus David van der Linden. Samen met Nadine Akkerman (Universi-
teit Leiden / NIAS) leidt Van der Linden het internationale onderzoeksteam 
Signed, Sealed & Undelivered dat de brieven zal onderzoeken. De meeste 
brieven in de kist komen uit Frankrijk. Transparant sprak met Van der Linden 
over dit baanbrekende project, en over de onzekerheden van hugenoten 
in Nederland aan het einde van de zeventiende eeuw.  

Christiaan Veldman

Interview met dr. David van der Linden

In de zeventiende eeuw moest de 
ontvanger voor de post betalen.
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der Linden: “Voor Dambrogio was het 
zien van de 600 ongeopende en kunstig 
gevouwen brieven een bijna religieuze 
ervaring. Al jarenlang doet zij namelijk 
onderzoek naar ‘letterlocking’: de traditie 
van het zeer kunstig dichtvouwen van 
geschreven brieven, om zo de absolute 
geheimhouding van de boodschap te 
garanderen. Tot nu toe moest zij haar 

onderzoek baseren op opengevouwen 
brieven. De 600 Haagse dichtgevouwen 
brieven zijn een bevestiging van haar 
wetenschappelijke werk tot nu toe.” 
Het Amerikaanse MIT News sprak met 
Dambrogio zelf: “De vindingrijkheid en 
de complexiteit van de Haagse brieven is 
ongekend. ‘Letterlocking’ is een volledig 
nieuw onderzoeksgebied, dus de brieven-
kist biedt ons geweldige mogelijkheden 
tot onderzoek.” 
In het diepste geheim werkten de zes 
wetenschappers aan een NWO-voorstel 
waarin ze hun kennis bundelden. Na 
indiening door Van der Linden en Akker-

man werd het voorstel begin november 
gehonoreerd. Media over de hele wereld 
berichtten over de Haagse boekenkist. 
“Het was een heuse mediastorm”, aldus 
Van der Linden.

Niet openmaken
De ongeopende brieven zullen niet alsnog 
worden geopend, maar worden gescand 
met geavanceerde technologie. Van der 
Linden: “Waarom maken we de brieven 
niet gewoon open? Die vraag krijgen 
we vaak. Als je de brief opent, maak 
je die onherroepelijk stuk. Als we dat 
doen, vernietigen we het fysieke bewijs 
hoe zo’n brief is opgevouwen. Het zegel 
vernietig je sowieso. Bovendien weten we 
niet met welke vragen wetenschappers in 
de toekomst deze bron willen benaderen. 
De meest voorzichtige aanpak is om te 
houden wat we hebben. Er zijn gelukkig 
technieken beschikbaar om de brieven 
te lezen zonder ze te openen. Bijvoor-
beeld de scanapparatuur van de Queen 
Mary University of London. Met deze 
apparatuur is ook een aantal van de zeer 
kwetsbare Dode Zeerollen gelezen. We 
kunnen de opgevouwen brieven hiermee 
in laagjes lezen. De gevouwen structuur 
van de brieven levert wel diagonale en 

verticale beelden op. Je hebt wiskundige 
knappe koppen nodig die met algoritmes 
alles weer op de juiste manier in elkaar 
kunnen zetten. Dat was de reden dat we  
ook contact zochten met het MIT. Zij 
hebben die expertise in huis.”

Roadmap
De brieven in de Haagse brievenkist 
passen bij het promotieonderzoek dat 
Van der Linden deed. In Experiencing 
Exile: Huguenot Refugees in the Dutch 
Republic, 1680–1700  (Ashgate, 2015) 
beschrijft hij hoe de Franse vluchtelin-
gen hun verblijf in Nederland ervoeren. 
De werkelijkheid bleek minder roos-
kleurig dan de verhalen die meestal 
over hugenoten verteld worden. Als 
het over hugenoten gaat, worden deze 
vaak voorgesteld als religieuze helden, 
succesvolle migranten of als moderne 
fi losofen. In Nederland claimen veel 
mensen van de hugenoten af te stammen. 
Van der Linden: “Ik noem dat ‘de hero-
ische modus’. Het is interessant dat een 
vermeende afstamming van de hugenoten 
nog steeds status geeft. Deze belangstel-
ling voor herkomst en identiteit is in de 
negentiende eeuw begonnen: er ontston-

Vluchtelingen 
konden en masse 
de grens over.
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den toen overal in Europa hugenoten-
clubs. De leden daarvan onderzochten 
hun voorgeschiedenis. Het is een mooi 
voorbeeld van wat we emancipatoire 
geschiedschrijving noemen: marginale 
groepen eisen hun plek op in het grotere 
geschiedenisverhaal. Het is echter wel 
belangrijk om genuanceerder naar de 
geschiedenis van de hugenoten te kijken. 
Ook voor de Franse vluchtelingen van de 
eerste generatie was het leven in Neder-
land niet makkelijk. Het was niet alleen 
een zoektocht naar religieuze vrijheid, 
maar ook een dagelijkse worsteling om te 
integreren en financieel rond te komen.”

Van der Linden ontdekte de nood die 
er leefde onder de hugenoten aanvanke-
lijk vooral door preken te lezen uit de 
Bibliothèque Wallonne in Leiden. Van 
der Linden: “Preken zijn niet erg bekend 
als geschikte bronnen om het leven van 
gewone mensen te onderzoeken. Ze 
worden vaker gezien als bron voor theo-
logiegeschiedenis. Natuurlijk bevatten 
preken theologie. Maar een preek bestaat 
voor een groot gedeelte uit iets anders: 
de toepassing. In de preek wordt mensen 
een handvat geboden voor de angsten en 
onzekerheden van het dagelijks leven. 

Dat was in de zeventiende eeuw ook zo. 
Men werd er door gesteund en gesticht. 
Als je met dat perspectief de Waalse 
preken leest, dan zie je nieuwe dingen. Je 
ontdekt welke vragen en twijfels er vanaf 
de kansel benoemd werden. De hugeno-
ten vergeleken zichzelf vaak met het volk 
Israël in ballingschap. In de preken gaven 
de Franse predikanten verschillende 
antwoorden op de waarom-vraag van de 

gemeenteleden. Het leven in Nederland 
werd bijvoorbeeld regelmatig een straf 
genoemd, of juist een beproeving: God 
straft immers degene die Hij liefheeft. 
Naar het voorbeeld van het volk Israël 
putten de hugenoten troost uit het geloof 
uitverkoren te zijn, en uit de belofte van 
een terugkeer naar het beloofde land: 
Frankrijk. De Rotterdamse predikant 
Pierre Jurieu ging daarin heel ver. Hij 
interpreteerde Bijbelteksten heel letterlijk 
en presenteerde die vervolgens aan zijn 
gemeente als een ‘roadmap’ die God voor 
hen had uitgestippeld.” 
Behalve de geestelijke vragen ontdekte 
Van der Linden in dagboeken en brieven 
vooral veel praktische nood onder de 
vluchtelingen, evenals miscommunicatie 
met het thuisfront. Van der Linden: “Het 
was zogezegd een ‘dialogue des sourds’, 

een dialoog tussen doven. De achterblij-
vers en de gevluchten begrepen elkaar 
niet meer: de achterblijvers beschuldig-
den de hugenoten in Nederland dat zij 
hen in de steek laten, en de vluchtelingen 
verweten de achterblijvers dat ze hun 
bezittingen belangrijker vonden dan het 
ware geloof.” 

Teleurstelling
In de zeventiende eeuw bestond er geen 
landelijke georganiseerde opvang voor 
vluchtelingen. Van der Linden: “Er waren 
geen paspoorten en de grenzen werden 
slecht bewaakt, zeker aan de Nederlandse 
zijde. De vluchtelingen konden en masse 
de grens over. Opvang was per stad ge-
regeld. Eerst werd de machinerie van de 
plaatselijke Waalse kerken in gang gezet: 
de diaconie zette zich in en er kwamen 
extra diensten. Vervolgens klopten de 
Waalse kerken ook bij de stedelijke 
overheden aan voor hulp. Er waren in 
veel Nederlandse steden al Waalse kerken 
aanwezig vanwege de toestroom, een 
eeuw eerder, van Franstalige protestanten 
uit de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 
vervolgingen onder Alva. 
In de zeventiende eeuw waren de huge-
noten aanvankelijk gewilde migranten: 
de steden in de Republiek beconcur-
reerden elkaar zelfs door de Franstaligen 
belastingvoordelen te bieden. Vanaf 
1697 werd het echter moeilijker voor 
de hugenoten. Veel belastingvoordelen 
waren inmiddels verlopen. De oorlog met 

PERSONALIA
David van der Linden 
is docent en NWO 
Veni-onderzoeker aan 
de Rijksuniversiteit 
Groningen. In 2013 
promoveerde hij op 

een onderzoek naar de hugenoten 
in Nederland. Dit jaar verscheen 
de publieksuitgave van zijn proef-
schrift Experiencing Exile: Huguenot 
Refugees in the Dutch Republic, 
1680–1700 (Ashgate 2015).

Frankrijk was ten einde, maar Lode-
wijk XIV zat nog steeds op de troon. In 
het verdrag van de Vrede van Rijswijk 
werden geen bepalingen over godsdienst-
vrijheid in Frankrijk opgenomen. Veel 
hugenoten hadden daarop gehoopt en 
waren daarom erg teleurgesteld. Het was 
nu definitief duidelijk dat terugkeren naar 
Frankrijk niet mogelijk was, tenzij men 
zich tot het katholicisme bekeerde. Zeker 
duizend hugenoten deden dat ook. De 
anderen bleven in de Republiek, maar 
velen worstelden met armoede of met 
verstoorde familieverhoudingen. Er was 
niets heroïsch aan.” 
De brieven in de Haagse brievenkist 
bevestigen dit beeld. Van der Linden: 
“Er is bijvoorbeeld een brief van een 
achtergebleven vrouw, Marie, die aan 
haar man in Nederland schrijft: “Wan-

neer kom je nu eindelijk eens terug? Het 
is hier pure ellende, ik heb geen geld en 
de huurbaas staat op het punt me uit huis 
te zetten.” Het tragische is natuurlijk dat 
deze brief nooit is aangekomen. Het doet 
je ook beseffen dat bij vluchtelingen altijd 
achterblijvers horen, die níet bij machte 
waren om de ellende te ontvluchten. Dat 
is ook vandaag zo. Velen in Nederland 
doen alsof we worden overspoeld door 
vluchtelingen uit Syrië, maar ze beseffen 
niet dat er nog miljoenen zijn achterge-
bleven.” 

Godsdienstvrijheid
De achtergebleven protestanten in Frank-
rijk verweten de vluchtelingen in Neder-
land dat zij de ondergang van het Franse 
protestantisme veroorzaakten. Van der 
Linden: “Ik vond een brief gericht aan de 
Haagse predikant Jean Claude. De zender 
schrijft: “Jullie laten ons niet alleen in de 
steek, maar jullie beschuldigen ons ook 
nog eens van lafheid. Alles is hier een 
complete ruïne geworden. Waarom stu-
ren jullie niet iemand om het geloof hier 
levend te houden?” En dat gebeurde ook: 
in het geheim werden er Franstalige pre-
dikanten teruggestuurd naar Frankrijk. 
Toen de Franse Revolutie een eeuw later 
alle godsdiensten gelijkstelde, bleken er 
inderdaad nog protestantse gemeenten in 
Frankrijk te zijn. Het sturen van predi-
kanten vanuit de Republiek is dus op 
lange termijn een succesvolle strategie 
gebleken.”

De diaconie van de Waalse kerken 
werd aangesproken voor hulp.

“Wanneer kom je 
eindelijk terug? 
Het is hier pure  
ellende.”
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ATLAS VAN DE WATERSNOOD

Als Koos Hage terug is in zijn geboor-
tedorp op het eiland Tholen wil hij nog 
altijd “even op d’n diek kieke”. Tegen-
woordig is niet meer te zien waar het 
stroomgat zich in 1953 bevond, waardoor 
Tholen onder water kwam te staan. Na 
de Watersnoodramp van 1 februari 1953 
werden de dijken hersteld en werd het 
landschap van Zuidwest-Nederland gro-
tendeels heringericht. Aan die vergetel-
heid maakt de Atlas van de watersnood 
1953 - Waar de dijken braken een einde. 
Pagina voor pagina richt Koos Hage de 
aandacht van de lezer op het ultieme dra-
ma van ‘1953’: de gapende wonden in de 
kustverdediging van Zuidwest-Nederland. 
Deze atlas toont alle 96 stroomgaten: de 

verwoeste stukken zeedijk waardoor het 
zeewater dag en nacht de polders in en 
uit kon stromen. Bij onderzoek naar de 
ramp in het Zeeuws Archief te Mid-
delburg ontdekte Hage een bijzondere 
bron: doosjes met contactafdrukken van 
loodrechte opnamen van de vernielde 
dijken, vervaardigd door KLM Aerocarto. 
Deze zeer gedetailleerde foto’s zijn direct 
na de ramp gemaakt in opdracht van de 
directeur-generaal van Rijkswaterstaat. 
Destijds gaven deze foto’s de dijkbeheer-
ders inzicht in de omvang en de locaties 
van de beschadigingen. Omdat alles onder 
water stond, was er geen andere manier 
voor gedetailleerde inspectie. Nu tonen 
de foto’s lezers zowel de omvang als de 
desastreuze effecten van de ramp. 

De atlas is fraai en overzichtelijk 

gerangschikt per eiland of per kustregio. 
Voor elk gebied is er een overzicht van de 
schade en het aantal slachtoffers per dorp 
of stad. Ieder paar openslaande pagina’s 
behandelt één stroomgat. De centrale 
afbeelding op deze pagina’s is steeds de 
luchtfoto van KLM Aerocarto. Op iedere 
foto is het gat in de dijk goed te zien, 
omringd door grote watervlakten en de 
restanten van boerenland en bebouwing. 
Het akkerpatroon is in sommige gevallen 
nog te herkennen; vaker staat het gebied 
echter geheel onder water. Dikwijls slaat 
de schrik de lezer om het hart, bijvoor-
beeld bij het zien van de zwaar getroffen 
dorpen Dreischor en Nieuwerkerk op 
Schouwen-Duiveland. De luchtfoto wordt 
telkens aangevuld met twee kaartjes van 
exact dezelfde locatie: één voor de ramp, 
en één na de dijkreconstructie. Op deze 
manier wordt het de lezer goed duide-
lijk in hoeverre de Watersnoodramp het 
landschap van Zuidwest-Nederland heeft 
gewijzigd. De lezer wordt in staat gesteld 
zelf te kijken en te vergelijken. Boven-
dien worden de afbeeldingen vergezeld 
van aangrijpende ooggetuigenverslagen, 
opgetekend in de jaren tachtig door Kees 
Slachter en eerder gepubliceerd in De 
Ramp, een reconstructie (1992).

Het kerngedeelte van de atlas wordt 
ingeleid door een fraai geïllustreerde, 
korte geschiedenis van de delta en een 
beschrijving van de fatale samenloop van 
omstandigheden die de Watersnoodramp 
veroorzaakten. Aansluitend op het kern-
gedeelte wordt toegelicht hoe het dijkher-
stel werd georganiseerd en gerealiseerd. 
Ten slotte besteedt het laatste hoofdstuk 
aandacht aan alle geïnundeerde polders, 
het Deltaplan en de permanente aandacht 
die nodig is voor de Nederlandse kust.  

Voor alle scholen en bewoners van 
Zuidwest-Nederland is deze atlas een 
must have. Verder is het een absolute 
aanrader voor iedereen die geïnteres-
seerd is in landschapsgeschiedenis in het 
algemeen en de Watersnoodramp in het 
bijzonder. Behalve uniek fotomateriaal 
biedt deze atlas vooral inzicht: inzicht in 
de geografie van Nederland, in de tech-
niek van dijkherstel, en met name inzicht 
in het grote gevaar van de zee voor een 
land dat zich achter dijken verschanst. 

Koos Hage, 
Atlas van de watersnood 1953 - 
Waar de dijken braken,  
Bussum: Toth, 2015; 192 blz.,  
€29,90 tot 1 februari 2016  
(daarna €39,90),  
ISBN 978 90 6868 653 1. 

Christiaan Veldman

Atlas van de Watersnood, omslag. Beeld Uitgeverij Thoth
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Atlas van de Watersnood, Dreischorpolder (Schouwen-Duiveland).Beeld Uitgeverij Thoth

Atlas van de Watersnood (Noordwest Brabant). Beeld Uitgeverij Thoth
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In dit artikel wil ik ingaan op de niet-
christelijke bronnen over Jezus. Vaak 
wordt gezegd dat het verdacht is, dat er 
gebrek aan niet-christelijk bewijs voor 
het bestaan van Jezus is. Maar bedacht 
moet worden dat Galilea en Judea, de 
streken waar Jezus rondtrok, twee bij-
zonder onaanzienlijke regio’s in het Ro-
meinse rijk waren. Bovendien was vanuit 
het perspectief van de Romeinen gezien 
het leven van Jezus volstrekt niet interes-
sant. Maar zou men in het Jodendom van 
die dagen geen berichtgeving over Jezus 
mogen verwachten? Zeker, maar er zijn 
maar weinig Joodse geschriften uit Jezus’ 
tijd overgeleverd. De weinige relevante 
Joodse geschriften betreffen het grote, 
rond het jaar 95 vervaardigde geschied-
werk van Flavius Josephus enerzijds en 
rabbijnse geschriften anderzijds. Laatst-
genoemde zijn echter afkomstig uit een 
tijd ver ná Jezus, hoewel zij authentieke 
fragmenten uit en over zijn tijd kunnen 
bevatten. In enkele Romeinse teksten, 
evenals bij Josephus en in de rabbijnse 
geschriften, komt Jezus voor. De vraag is 
echter of er sprake is van “direct bewijs” 
of “indirect bewijs” voor het bestaan van 
Jezus in deze teksten.

Geen direct bewijs in Romeinse 
bronnen
Er is slechts één Romeinse schrijver 
bij wie een expliciete verwijzing naar 
Jezus als historische figuur voorkomt. 

In de rond 115 gepubliceerde Annalen 
beschrijft Tacitus de vervolging van de 
christenen in het jaar 64 onder keizer 
Nero. Naar aanleiding van die term 
“christenen” stelt hij: “De benaming is 
ontleend aan Christus, die tijdens de 
regering van Tiberius door de procu-
rator Pontius Pilatus met de doodstraf 
was bestraft.”1 Voor het bewijs van het 
bestaan van een christengemeenschap 
in Rome in de jaren ’60 van de eerste 
eeuw is dit een belangrijke bron. Tacitus 
vermeldt ook de naam van degene die in 

de gemeente van Christus centraal staat 
(Christus), geeft een datering (ten tijde 
van Tiberius, tussen 14 en 37), vermeldt 
het gouverneurschap van Pontius Pilatus 
(26-36) en het feit dat hij gedood werd 
onder diens bewind. Veel is het niet, 
maar genoeg om te dienen als direct 
bewijs voor het bestaan van Jezus.2 Of 
toch niet? Tacitus’ bericht over Jezus 
gaat terug op wat christenen geloofden 
of overleverden over Jezus, maar is geen 
van christenen onafhankelijk bericht. 
Met andere woorden, Tacitus vermeldt 
hier slechts wat christenen aangaande 
Christus overleverden.

Vlak na 73 heeft een zekere Mara 
bar Serapion in het Syrisch een brief 
geschreven aan zijn zoon.3 In de brief 
spreekt hij van “de wijze koning van de 
Joden”, waarmee hij volgens velen Jezus 
bedoelt.4 De auteur was, gezien de wijze 
waarop hij denigrerend spreekt over de 
Joden, zelf geen Jood. Bovendien stelt 
hij Jezus op één lijn met Sokrates en 
Pythagoras, waaruit blijkt dat hij geen 
christen was. Mara spreekt van “de 
Joden” die “hun wijze koning doodden”. 
Dit kán een verwijzing zijn naar de dood 
van Jezus, maar dit hoeft niet. Het feit 
dat Mara de verwoesting van Jeruzalem 
in verband brengt met de ten onrechte 
gedode “wijze koning van de Joden” kan 
namelijk ook een echo zijn van christe-
lijke polemieken tegen Joden.5 Ook bij 

Gertram Schaeffer

Origenes. 
Door André Thévet (1516-1590). 
Beeld Wikimedia

Historisch bewijs voor 
het bestaan van  
Jezus?
In het Redactioneel van Transparant 26.1 besprak voormalig hoofdredacteur 
David Onnekink de mening van de Nijkerkse predikant Edward van der Kaaij, dat 
Jezus nooit bestaan heeft. Terecht wees Onnekink erop, dat Van der Kaaij staat 
in een lange traditie van mensen, die het bestaan van Jezus loochenen en niets 
nieuws heeft beweerd. Historicus Fik Meijer neemt een tussenpositie in, blijkt uit 
het interview in dit nummer. Welk bewijs is er voor het bestaan van Jezus? 

BRONNEN OVER JEZUS
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Tacitus afgebeeld voor het parlement van Oostenrijk te Wenen. Beeld Wikimedia

Mara is geen zeker bewijs voor het be-
staan van Jezus te verkrijgen. Net als bij 
Tacitus gaat het waarschijnlijk weer om 
berichtgeving aangaande Jezus ontleend 
aan christenen.

Geen directe vermelding van Jezus, maar 
wel van christenen vlak ná Jezus dood, 
vindt men bij Suetonius in zijn De Vita 
Caesarum, waarin hij twaalf keizers 
beschrijft, onder wie Claudius. Over 
hem schrijft Suetonius: “Hij verdreef de 
Joden uit Rome, omdat zij continu strijd 
hadden door toedoen van Chrestus.”6 
Opvallend is de spelling Chrestus, wat 
erop wijst dat deze passage authentiek 
is, want als hier sprake zou zijn van een 
christelijke interpolatie zou er Christus 
hebben gestaan.7 Tertullianus vertelt dat 
deze verkeerde spelling vaker voor-
kwam.8 Is echter deze Chrestus dezelfde 
als Christus? Sommigen ontkennen 
dit,9 maar zelfs al zou Christus bedoeld 
zijn,10 dan valt hieruit geen antwoord af 
te leiden op de vraag of er bewijs is voor 
het historisch bestaan van Jezus. Dat is 
eveneens van toepassing voor Suetonius’ 
vermelding van christenen als “aanhan-
gers van een bedenkelijk bijgeloof,” die 
onder Nero werden vervolgd.11 Hoog-
stens is deze informatie van belang voor 
het bewijs voor het bestaan van christe-
nen, niet voor Jezus. Dat geldt ten slotte 
ook voor een brief van Plinius aan keizer 
Trajanus,12 waarin wel duidelijk wordt 
dat er een groep christenen bestaat die 
in Jezus een persoon zien die aanbidding 
waardig is, maar verder geen informatie 
over Jezus zelf verschaft.

Josephus’ verwijzingen naar Jezus
De belangrijkste getuige voor het histo-
risch bestaan van Jezus in het Jodendom 
is Josephus. Een substantieel gedeelte 
van zijn Antiquitates Judaicae is gewijd 
aan het tijdvak van Herodes de Grote – 
de tijd waarin Jezus leefde. Jezus wordt 
slechts tweemaal genoemd, maar dat 
zegt op zichzelf niets. Johannes de Doper 
– volgens Josephus een politiek gezien 
importante persoon, die geëxecuteerd 
werd als potentiële bedreiging voor de 
autoriteiten – wordt slechts eenmaal 
genoemd.13 Jezus wordt door Josephus 
tweemaal genoemd. Hij vertelt van Ana-
nus, die rond het jaar 62 tot hogepriester 
werd benoemd. Van hem levert Josep-
hus over: “Hij riep een vergadering van 
rechters bijeen en liet daar de broer van 
de Jezus die Christus wordt genoemd – 
de man heette Jacobus – alsmede enkele 
anderen voorleiden.”14 De term Christus 

komt verder bij Josephus nergens voor. 
Sommigen stellen dat christenen later de 
woorden “die Christus genoemd wordt” 
hebben toegevoegd,15 maar ik acht dit 
bijzonder onwaarschijnlijk. Toegegeven, 
Josephus’ werken zijn veel gebruikt door 
christenen en danken hun overleving aan 

christelijke overschrijvers. Maar juist 
daarom lijkt de passage bij Josephus 
authentiek. Immers, waarom zou er zo 
sober verwezen worden naar “de Jezus 
die Christus wordt genoemd”, “de broer 
van Jacobus”, zonder verder zowel op 
Jezus, alsook op de voor christenen be-

langrijke Jacobus in te gaan? Bovendien 
zouden christenen toch niet zo afstande-
lijk spreken van “die Christus genoemd 
wordt”? Deze passage bij Josephus is 
vermoedelijk authentiek.16 De korte 
vermelding van Christus staat in verband 
met een langere passage over Jezus bij 
Josephus, enkele hoofdstukken eerder 
in zijn werk. Dat wil zeggen, de korte 
verwijzing is slechts begrijpelijk tegen de 
achtergrond van een eerder, uitgebreider 
schrijven over Jezus.

De belangrijkste passage in Flavius 
Josephus’ geschiedwerk waarin hij over 
Jezus spreekt wordt wel het Testimonium 
Flavianum – het getuigenis van Flavius 
– genoemd. In het interview met Fik 
Meijer is de tekst hiervan te vinden. Er 
is bijzonder veel geschreven over deze 
passage. Meestal wijst men erop, dat het 
wel heel eigenaardig is dat iemand die 
in zijn gehele werk geen interesse toont 
voor de Messias, nu opeens zo uitgebreid 
en zelfs positief spreekt over Jezus. Alge-
meen wordt aangenomen, dat de tekst is 

Tacitus vermeldt 
slechts wat  
christenen  
aangaande 
Christus  
overleverden.
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aangepast door christenen, maar in de 
kern wel authentiek is geweest.17 Frasen 
als “voor zover het geoorloofd is hem 
een man te noemen”, “de waarheid”, “hij 
was de Christus” en “hij was namelijk 
aan hen verschenen op de derde dag, op-
nieuw levend”, zouden christelijke inter-
polaties zijn. De typering van Josephus 
als wijs man is vermoedelijk authentiek, 
waarop christenen reageerden met “voor 
zover het geoorloofd is hem een man te 
noemen”. Ook zal vermoedelijk Josephus 
geschreven hebben: “Jezus, die Christus 
genoemd wordt”, zoals in de passage 
hierboven besproken, en hebben chris-
telijke overschrijvers hiervan gemaakt: 
“Hij was de Christus”.18 Dit neemt niet 
weg dat Josephus zelf gesproken heeft 
van Jezus’ wijsheid en leer, zijn wonde-
ren en de grote hoeveelheid volgelin-
gen. Maar is het een onafhankelijk 
bericht? Het antwoord is ja. Er be-

stond voor Josephus geen reden 
Jezus en de christenen 
op deze plaats in zijn 
geschiedwerk te noe-
men, tenzij hij 

er als historicus van overtuigd was dat 
de executie van Jezus echt had plaatsge-
vonden onder Pilatus.

Rabbijnse verwijzingen naar Jezus
Zoals gezegd is de moeilijkheid met 
rabbijnse teksten dat zij zo ver na Jezus’ 
tijd ontstaan zijn. Bovendien is een extra 
complicerende factor dat de rabbijnen 
overwegend vijandig stonden tegenover 
Jezus. Toch zijn enkele passages van 
belang. In de Talmoed staat: “Op Paas-
avond hingen zij Jesjoe. Al veertig dagen 
daarvoor ging een omroeper rond met de 
proclamatie: “Hij zal gestenigd worden, 
want hij bedrijft magie en verleidt Israël 
tot goddeloosheid. Als iemand iets ter 
verdediging voor hem kan aanvoeren, laat 
hem komen en spreken.” Maar zij vonden 
niets in zijn voordeel, daarom hingen 
zij hem op Paasavond.”19 Opvallend is 
de proclamatie, misschien bedoeld om 
duidelijk te maken dat Joden aan Jezus 
nog alle gelegenheid hadden geboden van 
zijn in Joodse ogen dwalingen af te keren. 
De beschuldiging van magie komt ook in 
het Nieuwe Testament voor.20 Verder zijn 
er in ettelijke rabbijnse passages verwij-
zingen naar “Jezus zoon van Panthera”21 
De kerkvader Origenes levert over dat in 
niet-christelijke polemieken de maag-

delijke geboorte van Jezus werd 
ontkend en men suggereerde 

dat Maria een bui-
tenechtelijk kind 
had verkregen bij 
een Romeinse 
soldaat, genaamd 

Panthera.22  

Hoogstwaarschijnlijk hebben Joden het 
Griekse woord parthenos, dat maagd 
betekent, verbasterd tot Panthera. Met 
name in de Jeruzalem Talmoed wordt 
Jezus voorgesteld als “zoon van Pan-
thera”.23 Uit deze passages is geen direct 
bewijs voor het historisch bestaan van 
Jezus af te leiden, want het zijn slechts 
reacties op wat christenen over Jezus ver-
telden. Op hun manier getuigen rabbijnse 
overleveringen van Jezus’ optreden en de 
enorme aanhang die hij verkreeg.24 Maar 
direct bewijs voor het historisch bestaan 
van Jezus vormen zij niet, want alle pas-
sages kunnen reacties zijn op wat over 
Jezus verteld wordt in de evangeliën.25

Ten slotte wil ik kort zijn over de teksten 
die zijn gevonden in Qumran, beter 
bekend als de Dode Zeerollen. Vlak na 
de ontdekking is gesteld dat de rollen 
veel zouden leren over Jezus en zelfs is 
enige tijd gedacht dat de in enkele teksten 
genoemde “Leraar der Gerechtigheid”26 
Jacobus, de broer van Jezus, of zelfs Jezus 
zelf was.27 Maar tegenwoordig is duidelijk 
dat de Dode Zeerollen hoogstens infor-
matie verschaffen over de tijd van Jezus, 
niets over hemzelf en zelfs niet over zijn 
leerlingen.28

Conclusie
Niet-christelijke bronnen leveren geen 
bewijs voor het historisch bestaan van 
Jezus. De enige van het Nieuwe Testa-
ment onafhankelijke directe verwijzing 
naar het bestaan van Jezus is het getuige-
nis van Flavius Josephus (Testimonium 
Flavianum). Alle andere verwijzingen 
naar Jezus in niet-christelijke bronnen, 
zowel Romeinse als Joodse, gaan terug 
op christelijke overleveringen aangaande 
Jezus en kunnen niet als onafhankelijk 
bewijs voor het historisch bestaan van 
Jezus dienen. Dat er geen van het Nieuwe 
Testament onafhankelijke bewijzen voor 
het historisch bestaan van Jezus zijn, is 
niet verrassend. Nogmaals: Jezus trad op 
in een uithoek van het Romeinse rijk. Bo-
vendien is er veel over Jezus overgeleverd 
in het Nieuwe Testament. Ook Fik Meijer, 
in zijn Jezus en de vijfde evangelist (Am-

BRONNEN OVER JEZUS
PERSONALIA
Gertram Schaeffer is 
redactielid van Transpa-
rant. In het dagelijks 
leven is hij docent ge-
schiedenis en filosofie/
levensbeschouwing 
aan het Hendrik Pierson 

College te Zetten. In 2014 promoveer-
de hij op de dissertatie Vrouwe Wijs-
heid en Vrouwe Dwaasheid. De Wijs-
heid als bijbels scheppingsbeginsel 
en concurrerende zin-perspectieven 
in hellenistisch jodendom, gnosticis-
me en vroeg-christelijk denken.

Joodse  
Talmoed meldt 
dat Jezus op  
Paasavond werd 
opgehangen.

Een gedeelte van de Dode Zeerollen, gevonden te Qumran. Beeld Wikimedia
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Stop! 
Ga terug!

Jan Grisnich

Een mijlpaal! Zo kan het proefschrift van dr. R. Toes, dat 
handelt over het reformatorisch onderwijs en de on-
derwijsvernieuwingen, worden omschreven. Naast een 
mijlpaal is het ook een waarschuwingsbord. Een stop-
ga-terugbord negeren bij snelwegen is levensgevaarlijk. 
Dat geldt ook voor dit geschreven bord. 

In het Reformatorisch Dagblad zijn sinds de presentatie 
van het proefschrift veel meningen over elkaar heen ge-
buiteld. Niet vreemd. Kennelijk leeft de behoefte om op 
reformatorische scholen gedegen onderwijs te geven, 
volgens een christelijke pedagogiek. Terecht merkt Toes 
op dat deze ontbreekt. Ondanks de vele meningen en 
kanttekeningen die – al dan niet terecht – zijn geplaatst 
bij het proefschrift, blijft dit gemis staan. Niet voor niets is 
de koersvastheid van onderwijs in het geding wanneer 
een hoger doel ontbreekt. Dit gegeven is overigens niet 
nieuw. Zonder lesdoelen is een les bij voorbaat nutte-
loos. Zonder belofte van trouw is een huwelijk kansloos. 
Zonder eed is een rechterlijke getuigenis waardeloos.

In het algemeen kan gezegd worden dat het opleggen 
van wetten en regels de potentie in zich heeft om eigen 
initiatief in een vroeg stadium te blokkeren. Vanuit de 
geschiedenis weten we dat de inbreng van Maarten 
Luther na 1517 niet werd gewaardeerd door paus Adria-
nus. Ook zijn bedevaart naar Rome en andere inspan-
ningen waren nutteloos. Nee, hij moest voldoen aan 
de niet haalbare pauselijke dwang (door werken zalig 
worden, niet uit genade). In meer of mindere mate kan 
deze conclusie ook worden getrokken voor het reforma-
torisch onderwijs. Zijn nu die wetten en regels belangrijk, 
of staat het doorgeven van de christelijke traditie in het 
middelpunt? 

Samenvattend is het proefschrift meer dan een mijlpaal 
en een waarschuwingsbord. Het is het vaststellen van 
een gemis aan een duidelijke christelijke pedagogische 
visie. Maar dat niet alleen: door het ontbreken ervan 
wordt het naleven van wetten en regels een doel op 
zich. Zonder inhoudelijke kennis wordt een christelijke 
school op deze manier overgeleverd aan de onstuimige 
golven van een geseculariseerde zee.

Het huis op de rots uit Lucas 5 bleef staan toen de 
vloedgolf tegen het huis sloeg. Het huis dat stond op 
zand vond men niet meer terug. Wel wat (uiterlijke) res-
ten, maar verder niets. Bij de opbouw van een pedago-
gisch leerhuis moet deze Rots dan ook in het middel-
punt staan. Hopelijk zal daarom dit proefschrift zorgen 
voor actueel gereformeerd reformatorisch onderwijs, 
gebouwd op de vaste Rots – van ons behoud.

COLUMN

onderwijs

Noten

sterdam, 2015), blijft in zijn reconstructie 
van Jezus’ leven dicht bij het Nieuwe 
Testament. En ook al laat hij alle verticale 
lijnen van Jezus naar God toe in zijn be-
schrijving van Jezus’ leven weg en houdt 
hij daarmee een wat platte, ‘horizontale’ 
Jezus over, ook voor hem is duidelijk dat 
men voor bewijzen voor het historisch 
bestaan van Jezus aangewezen is op 
overleveringen van zijn volgelingen. Voor 
wie zoekt naar bewijs voor het bestaan 
van Jezus, buiten het geloof om, zal zich 
daarom moeten wenden naar christelijke 
bronnen buiten het Nieuwe Testament, en 
naar het Nieuwe Testament zelf. 
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Bij de bestudering van de intellectuele 
geschiedenis is het werk van de Duitse 
filosoof Jürgen Habermas van groot 
belang. In zijn boek Theorie des kommu-
nikativen Handelns zet hij zijn visie op 
de rationele, open publieke sfeer uiteen. 
Habermas formuleert een normatieve 
theorie waaraan goede communicatie, in 
het bijzonder binnen debatten, behoort 
te voldoen. Intellectuelen moeten rati-
oneel communiceren, hun argumenten 
dienen rationeel getoetst te worden, en 
beslissingen moeten op basis van deze 
argumenten genomen worden. Een 
tweede element uit Habermas’ theorie 
is de notie van “herrschaftsfreie Kom-
munikation”, het idee dat mensen hun 
gedachten in vrijheid kunnen uiten, 
zonder dat een hogere instantie daar 
macht over kan uitoefenen. Historisch 
situeert Habermas de eerste vormen van 
deze “communicatieve rationaliteit” in 
de late zeventiende eeuw. In deze periode 
werden nieuwe vormen van communica-
tie, sociabiliteit en debat mogelijk door 
ontwikkelingen in de samenstelling van 
publiek, in nieuwsvoorziening en nieuwe 

sociale verbanden, zoals de discussies in 
koffiehuizen of Parijse salons.1 Ondanks 
de stevige kritiek die Habermas op zijn 
these heeft gekregen, biedt deze wel een 
theoretisch kader waarbinnen we het 
debat in Zürich kunnen plaatsen. 

Dit artikel heeft een tweeledig karak-
ter. Allereerst wil ik het revolutionaire 
karakter van het debat benoemen. Het 
stadsbestuur van Zürich week met het 
organiseren van een debat radicaal af van 
de scholastieke theologische traditie van 
de middeleeuwen. Toen in de zestiende 
eeuw religieuze reformaties op gang kwa-
men, waren deze nauw verbonden met 
politieke en maatschappelijke verande-

ringen. Luther kreeg in zijn confrontatie 
met de theologen te Rome maatschap-
pelijke steun van de keurvorst en zijn 
studenten. In de stedelijke reformatie van 
Zürich, waar Zwingli steun kreeg van het 
stadsbestuur, is eveneens heel duidelijk 
de verstrengeling van politiek en religie 
te zien. Die gedachte geeft een richting 
aan de interpretatie van dit debat. 
Ten tweede wil ik, op basis van de 
theorie van Habermas, de vraag opwer-
pen of het debat op 29 januari 1523 
een rationeel theologisch debat was. 
Hierbij verdedig ik de stelling dat het 
debat ogenschijnlijk voldoet aan de 
kenmerken van Habermas, maar dat er 
toch zwaarwegende argumenten zijn om 
niet te kiezen voor een interpretatie van 
dit debat waarin moderne rationaliteit 
centraal staat. Het debat in 1523 is met 
andere woorden typisch vroegmodern: 
er is sprake van verandering ten opzichte 
van de voorgaande scholastieke traditie, 
maar tegelijkertijd is het debat toch niet 
een modern, “herrschaftsfrei” debat 
zoals Habermas deze signaleert in de late 
zeventiende eeuw. 

Een rationele disputatie 
of een reformatorische 
provocatie?
Op 29 januari 1523 opende de burgemeester van Zürich, Markus Röist, 
een belangrijke vergadering. In deze vergadering ging reformator 
Huldrych Zwingli, ten overstaan van de stadsvergadering, een dispuut 
aan met Johann Fabri, theoloog en afgevaardigde van de bisschop 
van Konstanz. Op het eerste gezicht lijkt dit debat een rationele gedach-
te-uitwisseling, op basis waarvan het stadsbestuur partij kiest voor een 
van beide kanten. Bij nadere studie van de inhoud en de achtergrond 
van het debat rijst echter een ander beeld. 

Koos-jan de Jager

REFORMATIEDEBAT

Het stadsbestuur 
nam niet de 
moeite het debat 
onpartijdig vast te 
leggen.
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Huldrych Zwingli. Albrecht Dürer (1516) Beeld Washington National Gallery
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REFORMATIEDEBAT

Een reformatorisch debat
Al vroeg in de morgen van 29 januari 
1523 waren zo’n zeshonderd mensen 
getuige van de openingswoorden van 
Röist in de hal van de Grote Raad van 
Zürich: 

“Hooggeleerde, edele, eerzame, 
wijze, geestelijke heren en vrienden. 
Al een tijd bestaat er in onze stad 
Zürich en haar omgeving tweedracht 
vanwege verschil in prediking en leer, 
door meester Ulrich Zwingli, onze 
predikant, hier in Zürich vanaf de 
kansel aan het volk voorgehouden. 
Door de een wordt hij een verleider 
genoemd, door de ander als een ketter 
uitgescholden. Daarom, als hier 
iemand is die misnoegen of twijfels 
heeft aan de prediking en leer van 
meester Ulrich, die mag hier voor 
ons meester Ulrich de onwaarheid 
bewijzen.”2 

De Raad van Zürich constateerde twee-
dracht rond de persoon van Huldrych 
Zwingli (1484-1531), die tussen 1515 
en 1523 bezwaar aantekende tegen de 
leerstukken van de rooms-katholieke 
kerk en welbewust de confrontatie 
met de kerk van Rome zocht.3 Binnen 
Zürich had Zwingli als prediker en 
zielzorger veel invloed op de bevol-
king en het stadsbestuur. De bisschop 
van Konstanz eiste maatregelen tegen 
Zwingli, maar het stadsbestuur wilde 
die niet uitvoeren. Het stadsbestuur nam 
daarentegen zelf het heft in handen door 
een dispuut te organiseren. In de loop 
van het debat kwam Zwingli tegenover 
Johann Fabri (1478-1541) te staan, de 
afgevaardigde van de bisschop van Kon-
stanz, met wie hij een scherpe redetwist 
voerde. Het stadsbestuur van Zürich 
wilde voor, tijdens, en na het debat heel 
duidelijk laten zien dat het debat open 
en eerlijk gevoerd werd. De uitnodiging, 
op 3 januari 1523 via een oorkonde aan 
alle geestelijken in Zürich en omgeving 
bekendgemaakt, ademde dezelfde geest: 
alle geestelijken die problemen had-
den met de leer moesten op 29 januari 
verschijnen en in het Duits hun be-
zwaren uiten. Het stadsbestuur zou na 
grondig onderzoek naar Gods Woord en 
de waarheid, waarvoor hulp zocht werd 
bij academici, een oordeel vellen en 
daarmee richting geven aan de religieuze 
ontwikkelingen in Zürich.4 

Als we dit debat in zijn historische 
context plaatsen, vallen enkele belang-

rijke zaken op. Een vergelijking met de 
disputaties die Luther voerde, brengt het 
unieke karakter van Zwingli’s debatten 
naar voren. Toen Luther in 1517 zijn 95 
stellingen publiceerde, beoogde hij een 
academisch debat op gang te brengen. 
Met behulp van de drukpers wist Luther 
een "publieke opinie" te creëren, die niet 
gecontroleerd kon worden door de be-
staande machthebbers in kerk en staat: 
een typisch vroegmoderne ontwikkeling 
waarvan de Reformatie profiteerde. Op 
24 juni 1519 disputeerden Luther en 
de theoloog Johannes Eck twaalf dagen 
achtereen met elkaar aan de Universi-
teit van Leipzig. Veel studenten waren 
aanwezig, evenals wereldlijke machtheb-
bers en geestelijke leiders. We kunnen 
hieruit opmaken dat Luther als acade-

micus en monnik de gebruikelijke weg 
volgde. Zijn doel was het uitlokken van 
een academisch debat over theologische 
uitspraken en religieuze praktijken.5

 
Hoewel ook Zwingli 67 stellingen open-
baar maakte en de drukpers gebruikte 
om een breder publiek aan te spreken, 
vallen toch enkele verschillen op. Het 
Zwingli-debat werd georganiseerd 
door de volksvertegenwoordiging en de 
burgemeester van stad en land Zürich.6 

Door zelf een dispuut te organiseren 
maakte de Raad van Zürich een zeer op-
merkelijke, haast revolutionaire keuze. 
Religieuze debatten waren voorheen 
immers voorbehouden aan universiteiten 
en concilies.7 Het stadsbestuur van Zü-
rich wilde zich echter niet onderwerpen 
aan theologische sturing vanuit het bis-
dom Konstanz en hield er eigenzinnige 
ideeën op na. Samen met de aanwezige 
leden van de stadsgemeenschap be-
paalde het stadsbestuur zelf de religi-
euze koers voor hun landsdeel.8 Deze 
keuze betekende een radicale breuk met 
de traditie van disputen binnen theo-
logische instanties. Het stadsbestuur, 
samengesteld uit niet-theologen, nam 
beslissingen over de religieuze toekomst 
van de stad. Daarnaast maakte de hoge 

mate van sociabiliteit deel uit van de 
vernieuwing: veel meer mensen namen 
deel aan het debat of konden kennis 
nemen van de besproken zaken. Uit alle 
standen waren mensen aanwezig: vanuit 
de geestelijkheid, vanuit de gilden en het 
gewone volk. In dit opzicht is de dispu-
tatie te karakteriseren als een corporatis-
tische standenvergadering, een ständi-
sche Gesellschaft. Ten slotte was ook het 
gebruik van spreektaal tijdens het debat 
opvallend. De theologen moesten in het 

Zwingli en Fabri moesten in het Duits 
redetwisten, terwijl de gewoonte was 
in het Latijn te debatteren.

Zürich. Georg Braun en Frans Hogenberg (1581) Beeld Wikimedia
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Duits redetwisten, terwijl ze gewoon 
waren te debatteren in het Latijn.9 Al 
deze kenmerken maakten het debat uit 
1523 tot een regelrechte uitdaging van 
het rooms-katholieke gezag.

Een rationeel debat? 
Ondanks de revolutionaire aard van het 
debat kunnen we niet stellen dat het 
debat rationeel en open verliep; evenmin 
voldoet het aan Habermas’ ideaalbeeld. 
Met drie argumenten is duidelijk te 
maken dat het stadsbestuur reeds had 
gekozen voor de leer van Zwingli en dat 
de uitkomst van het debat zodoende van 
tevoren al vaststond. Uit de inhoud van 
het debat, de positie van Zwingli ten op-
zichte van het stadsbestuur en het kader 
waarbinnen het debat plaatsvond, blijkt 
dat niet Zwingli gedaagd werd om zijn 
theologie te verdedigen, maar dat juist 
de rooms-katholieke vertegenwoordigers 
rekenschap moesten afleggen. 

Ten eerste is de sfeer en inhoud van 
het debat niet rationeel te noemen. In 
de overvolle zaal werd door de rooms-
katholieke afvaardiging verklaard dat 
men niet aanwezig was om in debat te 
gaan, maar slechts om te luisteren naar 
de argumenten van anderen. Toen de 
lagere geestelijkheid vroeg naar argu-
menten tegen de leer van Zwingli werd 
Fabri uiteindelijk toch gedwongen om 
in discussie te gaan. In de loop van de 
morgen kwam er echter geen debat op 
basis van doordachte argumenten van 
de grond. Fabri en Zwingli, beiden 
theologisch goed onderlegd, bleven 
spitsvondig om elkaar heen draaien. 
Aan het einde van de morgen was het 
stadsbestuur er klaar mee en sloot de 
vergadering. Niettemin kwam de verga-
dering in de middag opnieuw bijeen en 
verklaarde dat Zwingli’s leer voortaan 
door de geestelijkheid gevolgd diende te 
worden.10 Het complete debat duurde 
slechts een enkele morgen, terwijl Lu-
ther wel twaalf dagen debatteerde met 

Eck! Eveneens is het gebrek aan goede 
notulering een teken aan de wand. Het 
stadsbestuur, dat gedurende het debat 
vaak sturend optrad, nam blijkbaar niet 
eens de moeite het debat onpartijdig 
vast te leggen. Wel verschenen er in 
de periode daarna drie tegenstrijdige 
verslagen, waarover ook weer discussie 
ontstond. Enerzijds is dit te verklaren 
doordat het stadsbestuur vooraf al zijn 
oordeel klaar had, anderzijds getuigt dit 
van disrespect ten opzichte van Fabri. 
Eigenlijk werd deze gedurende het debat 
niet serieus genomen, ook al bestond er 
bij de aanwezigen nog geen duidelijke 
confessionele identiteit. Hooguit hadden 
de aanwezigen gehoord van de nieuwe 
theologie van Zwingli en Luther, maar 
ze hadden er zeker niet diepgaand over 
nagedacht en gesproken. Het is in dit 
opzicht verrassend dat het stadsbestuur 
blijkbaar zoveel overtuigingskracht en 
disciplinering had om de theologische 
elite en de stadsbevolking over te laten 
gaan naar de Reformatie. 

Een tweede argument tegen open 
rationaliteit in het debat heeft te maken 
met het kader waarbinnen de theologen 
moesten optreden. Het stadsbestuur had 
de eis gesteld dat men diende te debatte-
ren op basis van de Bijbel.11 Dit was een 
duidelijk hervormingsgezinde keuze: in 
de scholastieke debatten aan de univer-
siteiten argumenteerden theologen over 
het algemeen op basis van uitspraken 
van kerkvaders en concilies. Zwingli 
gebruikte deze eis van het stadsbestuur 
om de rooms-katholieke theologen te 

provoceren: tijdens het debat zat hij 
achter een tafel met daarop een Griekse, 
een Hebreeuwse en een Latijnse Bijbel. 
Hij dwong Fabri gedurende het debat 
Bijbelse argumenten aan te dragen en 
niet terug te vallen op uitspraken van 
concilies of kerkvaders. Fabri daarente-
gen bevond zich in een uiterst netelige 
positie: het kader waarbinnen hij werd 
geacht te spreken was voor hem onmo-
gelijk. Op basis van de Bijbel debatteren 
was in de scholastieke traditie waarin hij 
stond helemaal niet gebruikelijk. Ook 
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werd hij door de pastoors uit de dorpen 
gedwongen tot het aandragen van niet-
voorbereide grondige argumenten tégen 
de leer van Zwingli: een onmogelijke 
opgave. In kerkrechtelijke zin had de 
zelfbenoemde theologische vergadering 
geen recht om te beslissen in deze theo-
logische kwestie. Fabri bleef tijdens het 
debat dan ook voortdurend stellen dat 
het debat aan universiteiten gevoerd zou 
moeten worden en niet in een stadsver-
gadering. Hij werd gedwongen een spel 
te spelen waarvan alle regels in zijn na-
deel werkten. Vanuit het perspectief van 
Fabri was het debat dan ook oneerlijk. 

Hiermee samenhangend kunnen we 
ten derde vaststellen dat de positie 
van Zwingli in het theologische debat 
comfortabel was. Vanaf zijn eerste 
kennismaking met de reformatorische 
ideeën had Zwingli goed in de gaten dat 
voor een slagen van zijn reformatie de 
steun van het stadsbestuur onmisbaar 
was. Daarom zocht hij vanaf 1519 in 
de stadsraad steun voor zijn gedachte-
goed en drong aan op het houden van 
een debat hierover.12 Vanaf 1520 had 
Zwingli een zeer nauwe band onderhou-
den met de stedelijke gemeenschap die 
hij als geestelijke diende. In het stadsbe-
stuur vond hij machtige medestanders.13 

Zwingli identificeerde de kerk heel 
duidelijk met de stad: de overheid had 
een belangrijke taak in het leidinggeven 
aan de kerk, stelde hij.14 Hij zag de band 
tussen kerk en staat erg nauw. Zoals de 
ziel het lichaam beheerste, zo moest het 
door de kerk gepredikte Woord de staat 

beheersen.15 Zonder voorbij te gaan aan 
de religieuze motivatie van de stadsbe-
stuurders, is er eveneens een politieke 
verklaring te geven voor de keuze van 
het stadsbestuur voor de Reformatie van 
Zwingli. In 1521 veroorzaakte de paus 
een storm van protest en woede in Zwit-
serland door een alliantie aan te gaan 
met de Habsburgers, de traditionele 
vijand van de Zwitsers. Bij de slag van 
Bicocca vonden drieduizend Zwitsers de 
dood. In Zürich was de spanning was te 
snijden en zocht een uitweg. De Refor-

Zwingli dwong Fabri gedurende het 
debat Bijbelse argumenten aan  
te dragen en niet terug te vallen op 
uitspraken van concilies of kerkvaders.
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matie moeten we in dit opzicht dan ook 
beschouwen als een teken van onafhan-
kelijkheid in de richting van de paus en 
de Habsburgers. Door voor de Reforma-
tie te kiezen bracht Zürich de paus een 
gevoelige slag toe.16 Het stadsbestuur 
en Zwingli hadden zo’n nauwe band dat 
het ondenkbaar zou zijn dat Zwingli het 
debat zou verliezen.

Openlijke provocatie
Concluderend kunnen we stellen dat 
het debat tussen Zwingli en Fabri 
ogenschijnlijk rationeel en open verliep. 
Beide personen mochten immers hun 
argumenten geven. Op het eerste gezicht 
lijkt het debat een vroege vorm van de 

verlichte debatten uit de theorie van 
Habermas. Toch bedriegt de schijn 
ons hier: het debat was van tevoren 
al beslist. Door Zwingli’s connecties 
met het stadsbestuur had hij een grote 
voorsprong ten opzichte van Fabri. Hem 
werd het debatteren onmogelijk gemaakt 
door de eisen die aan de argumentatie 
gesteld werden. Anders gezegd: Zwingli 
en het gelijkgezinde stadsbestuur 
spanden samen om de bisschop van 
Konstanz en de paus in Rome een rad 
voor ogen te draaien. Uiteindelijk kozen 
zij openlijk de kant van de Reformatie. 
Het debat was dus bij voorbaat al beslist 
in het voordeel van de Reformatie. Maar 
waarom organiseerden de burgemeester 

en de stadsraad dan toch een disputatie? 
En in de jaren daarna nogmaals enkele 
disputaties? Voor het beantwoorden van 
deze vragen is meer onderzoek nodig 
naar de precieze houding en motivaties 
van het stadsbestuur. Een belangrijk 
deel van het antwoord ligt in het feit dat 
Zwingli, geïnspireerd door de debatten 
van Maarten Luther in het Habsburgse 
Rijk, bij het stadsbestuur aandrong op 
een dispuut. In die debatten kon Zwingli 
duidelijk zijn theologische opvattingen 
uitdragen en de theologie van de rooms-
katholieke geestelijkheid bestrijden. 
Voor Zwingli was dit debat – alsook de 
debatten die later volgden – een belang-
rijke stap in de richting van een open-
lijke, door het stadsbestuur gesteunde 
reformatiebeweging in Zürich. Zwingli 
werkte na 1523 verder om, samen met 
het stadsbestuur, de hervormde geloofs-
opvattingen te realiseren binnen de 
structuren van de stedelijke samenle-
ving. 

Johann Fabri.  Beeld Wikiwand
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RECENSIE VERLICHTING IN NEDERLANDRECENSIE DE OPSTAND DER NEDERLANDEN

De opstand in 
de Nederlanden 
1568-1648

Anton van der Lem,  
De Opstand in de Nederlanden 
1568-1648. De Tachtigjarige 
Oorlog in woord en beeld, 
Nijmegen: Vantilt, 2014; 
252 blz., €19,95, 
ISBN 978 94 6004 192 1.

Verlichting in  
Nederland
Jan Wim Buisman (ed.), 
Verlichting in Nederland 
1650-1850. Vrede tussen 
rede en religie?  
Nijmegen: Vantilt, 2013;  
280 blz., €22,50,  
ISBN 978 94 6004 150 1. 

De Opstand blijft fascineren. De afgelopen jaren is 
een aantal nieuwe studies verschenen van onder 
anderen Simon Groenveld (De Tachtigjarige Oor-
log, 2008), Hugh Dunthorne (Britain and the Dutch 
Revolt, 2013) en Marjolein ‘t Hart (The Dutch Wars of 
Independence, 2014). In die reeks is de studie van 
Anton van der Lem, conservator Bijzondere Collecties 
aan de Universiteit Leiden, de meest toegankelijke. 
Wat de studies bindt, is een zoektocht naar een 
overkoepelende interpretatie: waar ging de Opstand 
nu eigenlijk over? De beelden van een nationalisti-
sche, protestantse opstand tegen Spanje zijn in de 
afgelopen decennia stelselmatig afgebroken, maar 
daarvoor in de plaats is geen duidelijk nieuw beeld 
gekomen. Wel kan gezegd worden dat de Opstand 
tegenwoordig meer gezien wordt als een complex fe-
nomeen waarbij de internationale, maar ook juist de 
lokale context een belangrijke rol speelde, en waarbij 
zowel religieuze, economische als politieke oorzaken 
van belang waren. 
In het boek van Van der Lem staat contingentie 
centraal. De Opstand is het gevolg van en verloopt 
volgens een toevallige aaneenschakeling van ge-
beurtenissen, waarbij hij sterk de nadruk legt op het 
militaire aspect van de oorlog. De uitkomst daar-
van, de vorming van een noordelijke protestantse 
staat, was dan ook onvoorzien. In dat licht moeten 
we waarschijnlijk ook de curieuze geloofsuitspraak 
van Van der Lem zien dat er geen sprake was van 
‘goddelijke voorbeschikking’. Zijn interpretatie van de 
Opstand in de introductie en conclusie is verder wat 
schetsmatig en maakt weinig indruk. 
Maar de hoofdtekst van het boek is goed geslaagd. 
In acht chronologisch geordende hoofdstukken weet 
Van der Lem met een enorme kennis van zaken een 
boeiend verhaal te vertellen. Daarbij besteedt hij 
aandacht aan een breed palet van thema’s, zoals 
religieuze onrust, privileges, belastingdruk en buiten-
landse politiek. Bovendien weet Van der Lem een 
mooie balans te vinden tussen het vertellen van het 
verhaal en het analyseren van achtergronden. 
En zo heeft Van der Lem een erudiet en toch 
leesbaar boek geschreven over de Nederlandse 
Opstand. Het boek is mooi vormgegeven en bevat 
een zeer groot aantal prachtige (kleuren)illustraties 
– uitzonderlijk voor een boek dat nog geen 20 euro 
kost. Wat dat betreft is er weinig reden om het boek 
niet te kopen.

In de vuistdikke volumes van Jonathan Israel is de radi-
cale en antireligieuze verlichting op een briljante manier 
tot norm verheven. Gematigder vormen van verlicht 
denken worden door Israel afgeschreven als intellectueel 
inconsistent en dus ten dode opgeschreven. Alleen de 
antireligieuze verlichting is de echte verlichting. Te mid-
den van Israels intellectuele geweld is nuance meer dan 
welkom. In de bundel Verlichting in Nederland 1650-1850. 
Vrede tussen rede en religie? wordt deze nuance gezocht 
en gevonden. De verhouding tussen religie en verlichting 
in de zeventiende en de achttiende eeuw was helemaal 
niet zo tegengesteld, zo tonen de twaalf artikelen aan. 
Ieder artikel bevat een casestudy en wordt gepresen-
teerd met een begeleidende brontekst als bijlage. Deze 
bronteksten brengen de lezer in contact met de typisch 
geëxalteerde achttiende-eeuwse schrijfstijl. Na het lezen 
van de brontekst kan de lezer zelf een oordeel vellen over 
het gekozen standpunt van de auteurs. De gekozen opzet 
maakt de bundel aantrekkelijk, leerzaam en bij tijden zelfs 
hilarisch.
Dit boek moet worden gezien als een vervolg op de eer-
dere bundel Een veelzijdige verstandhouding. Religie en 
Verlichting in Nederland 1650-1850 onder redactie van Er-
nestine van der Wall en Leo Wessels. De recentste bundel 
stond onder redactie van Jan Wim Buisman, hoofddocent 
Geschiedenis van het christendom aan de Universiteit Lei-
den. Met een thematische rangschikking van de artikelen 
worden juist die thema’s behandeld waar de verhouding 
tussen religie en verlichting bij uitstek spannend was: in de 
kerk, in het tolerantiedebat en in de natuurwetenschap. 

In Verlichting in Nederland wordt op een aansprekende 
en laagdrempelige manier duidelijk gemaakt dat 
religie en verlichting gedurende de achttiende eeuw 
niet noodzakelijkerwijs tegenover elkaar stonden. Vaak 
gingen ze samen op. In zijn inleiding benadrukt Buisman 
dat de tegenstelling “rationeel/verlicht” versus “religieus/
onverlicht” niet van toepassing is op veel hoofdrolspelers 
in het achttiende-eeuwse Nederland. Integendeel. Een 
treffend voorbeeld is de predikant Jan Scharp, die wordt 
opgevoerd in het artikel van Roel Bosch. Scharp verte-
genwoordigde een nieuw type christendom, dat enerzijds 
orthodox was, maar anderzijds verlichte elementen in 
zich opnam. Tolerant en oecumenisch als hij was, gold 
Scharp voor veel tijdgenoten als zeer modern. En toch, zo 
observeert Bosch fijntjes, worden Scharps liederen nog 
steeds gezongen “in degelijke kerken die elke zweem van 
verlichting willen vermijden.”

David Onnekink Christiaan Veldman
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Boekenlint
Jan B. Kuipers, 
De Beeldenstorm. Van oproer tot 
opstand in de Nederlanden, 1566, 
Zutphen: Uitgeverij Walburg Pers, 
2015; 176 blz., €29,95, 
ISBN 978 94 6249 030 7.

De Beeldenstorm van 1566 wordt vaak 
gezien als de gebeurtenis die uiteindelijk 
leidde tot de Opstand. Voor een goed 
begrip van deze gebeurtenis is het 

noodzakelijk om deze te plaatsen in de context van de Reforma-
tiegeschiedenis. Dat wordt in dit boek door Jan Kuipers op mooie 
wijze gedaan. Hij beschrijft de aanloop tot de Beeldenstorm en 
volgt het verloop ervan door de verschillende gewesten. Ook de 
historiografi e en de wisselende visies op de Beeldenstorm komen 
aan bod. Zowel de achtergronden en de grote lijn, alsook plaatse-
lijke gebeurtenissen en anekdotes krijgen een plaats. De tekst wordt 
bovendien aangevuld met mooie illustraties en kaarten die de 
beweging van de Beeldenstorm in Nederland inzichtelijk maken. 

Gert Oostindie, 
Soldaat in Indonesië 1945-1950. 
Getuigenissen van een oorlog aan de 
verkeerde kant van de geschiedenis, 
Amsterdam: Uitgeverij Prometheus / 
Bert Bakker, 2015; 384 blz., €29,95, 
ISBN 978 90 3514 349 4.
Na zeventig jaar roept de oorlog die Neder-
land voerde in Indonesië nog steeds veel 
emoties op. Desondanks liet uitgebreid 
onderzoek over dit onderwerp op zich wachten. Gert Oostindie, di-
recteur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 
en hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit Leiden, draagt bij 
aan het vullen van deze lacune: door middel van brieven, dagboe-
ken en memoires laat hij de toenmalige soldaten aan het woord. 
Op basis van deze egodocumenten geeft Oostindie weer hoe zij 
de rauwe werkelijkheid hebben beleefd. Het boek blijft echter niet 
alleen bij de situatie van de soldaten, maar geeft ook een bredere 
analyse van de dekolonisatieoorlog en de verwerking ervan in 
Nederland.

Henk te Velde, 
Sprekende politiek. Redenaars en hun 
publiek in de parlementaire gouden eeuw, 
Amsterdam: Uitgeverij Prometheus / 
Bert Bakker, 2015; 336 blz., €29,95, 
ISBN 978 90 3514 399 9. 
In de negentiende eeuw was welsprekend-
heid in de politiek van groot belang. Alleen 
debaters en redenaars konden de top berei-
ken. Zij wisten namelijk zowel hun collega’s 
als het publiek te raken. Over deze parle-

mentariërs gaat dit boek. Het beschrijft de bloei en de centrale 
maatschappelijke plaats van de parlementaire welsprekendheid in 
de negentiende eeuw, waarbij de focus ligt op het Britse en Franse 
parlement. Een boeiend onderwerp, waarmee Te Velde aansluit bij 
de hedendaagse politiek, aangezien een goede spreker tegen-
woordig via de nieuwe media een massaal publiek kan bereiken. 

Achter de zuilen
P. van Dam, J. Kennedy & F. Wielenga 
(red.), Achter de zuilen. Op zoek naar 
religie in naoorlogs Nederland, 
Amsterdam: Amsterdam University Press, 
2014; 456 blz., €29,95, 
ISBN 978 90 8964 680 4.

RECENSIE ACHTER DE ZUILEN

Religie speelt vandaag de dag een betrekkelijk grote rol 
in Nederland. De Tweede Kamer debatteert over rituele 
slacht, kleine christelijke partijen zijn serieuze onder-
handelingspartners voor het kabinet, en heel Europa 
ziet zich met de komst van vluchtelingen en de islam 
teruggeworpen op zijn wortels. Hoezo secularisatie en 
ontzuiling? 

Dat vraagt een aantal historici in het essayboek Achter 
de zuilen zich ook af. Welke plaats kreeg religie dan 
wél na de ontzuiling? Het boek geeft een overzicht van 
veranderingen in bijvoorbeeld burgerschap, bijzonder 
onderwijs, integratie van moslims, rituele slacht, en in 
christelijke politiek binnen en buiten de traditioneel-chris-
telijke partijen. Niet elke bijdrage is even vernieuwend, 
omdat historici rondom het Historisch Documentatiecen-
trum voor het Nederlands Protestantisme zich al langere 
tijd bezighouden met deze thematiek.
Evangelische en reformatorische kerken zijn gegroeid in 
de afgelopen veertig jaar, blijkt uit onderzoek van socio-
loog Joep de Hart. Daarna volgt een koude douche: “De 
katholieken en de drie kerken van de latere Protestantse 
Kerk in Nederland verloren sinds 1970 bijna 3,4 miljoen 
leden; alle Nederlandse kerken met een ledengroei 
gezamenlijk boekten in dezelfde veertig jaar een leden-
winst van nog geen tweehonderdduizend.” ‘Nestvlieders’, 
zoals De Hart onkerkelijken omschrijft, hebben steeds 
meer hun religieuze veren afgeschud. ‘Nestblijvers’ 
daarentegen zijn orthodoxer geworden. Daartussen zit 
een hele grote groep die een eigen spiritueel pakket 
samenstelt, soms met behulp van kerk en kerkelijke tradi-
ties, soms ook niet. 
Marjet Derks levert een vernieuwend betoog over 
orthodoxe splintergroepen binnen de rooms-katholieke 
zuil. Zij keerden zich tegen het Vaticaans Concilie in de 
jaren zestig, waarmee de kerk zich wilde aanpassen 
aan de taal en gebruiken van de wereld. Omdat ze 
weinig communicatieorganen hadden, bleven ze voor 
historici lange tijd onder de radar. Een bekende binnen 
die groepen was Augustinus-biograaf Frits van der Meer. 
Hij entte zijn conservatieve houding op de vroege kerk 
en de middeleeuwen. “De traditie is de beste inspiratie, 
omdat ze de waan van de dag negeert, en omdat het 
water nergens zuiverder is dan bij de bron.”

Achter de zuilen concludeert dat moderniteit, traditie, 
verzuiling, ontkerkelijking of religiositeit geen totaliseren-
de en lineaire ontwikkelingen zijn. Het boek is een mooie 
poging het verleden recht te doen en leent zich goed 
voor achtergrondinformatie voor actuele religiedebatten.

Ardjan Logmans

VITRINE & AANGELICHT
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VITRINE & AANGELICHT

Gerard Raven

l  De tentoonstellingen zijn gesorteerd op 
einddatum. 

l  Vraag eens een rondleiding of school-
programma aan! 

Rond de kerstdagen
Waar gaan religieuze feesten eigenlijk 
over?  
Tentoonstellingen van Feest! Weet wat 
je viert geven daar antwoord op. Deze 
musea doen mee met het thema:  
Museum Catharijneconvent in Utrecht, 
Zuiderzee Museum in Enkhuizen,  
Openluchtmuseum in Arnhem, Bijbels 
Museum, Museum Ons’ Lieve Heer op 
Solder in Amsterdam, en kasteel Huis 
Bergh in ‘s-Heerenberg. 
Leuk met kinderen! 
www.feestweetwatjeviert.nl

12 december t/m 10 januari 
Feest van Licht. 
Leuke activiteiten en bekende sprekers in 
Museumpark Orientalis, Heilig Landstich-
ting bij Nijmegen.
www.museumparkorientalis.nl

t/m 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 14 februari
De oorlog voorbij: Leonard Freed fotogra-
feert joods Amsterdam in de jaren vijftig. 
Joods Historisch Museum, Amsterdam.
www.jhm.nl

t/m 30 april
Zonde.  
Een serietentoonstelling: elke maand 
reflecteert een jonge hedendaagse 
kunstenaar op een van de zeven hoofd-
zonden. 
www.bijbelsmuseum.nl

t/m 5 juni
Rondom Joos van Cleve: Antwerpse 
schilderkunst aan het begin van de 
zestiende eeuw.  
Museum Catharijneconvent, Utrecht. 
www.catharijneconvent.nl

Collectie op internet
Steeds meer musea zetten hun collectie 
op internet. Een selectie maken is geen 
kunst, maar álle voorwerpen vrijgeven, is 
wel een toer. Het Rijksmuseum is daarin 
het verst: op www.rijksmuseum.nl/nl/
rijksstudio kun je foto’s downloaden en 
bewerken om er van alles mee op te 
sieren, tot gordijnen en auto’s toe. Toch 
vormen de 513.422 werken nog niet de 
héle collectie. Op een goede tweede 
plaats staan de ruim 50.000 van het Cen-
traal Museum en de 38.000 objecten van 
Museum Rotterdam, maar hier geldt het-
zelfde bezwaar. Een mooi initiatief zijn de 
provinciale collectiewebsites. Zo heeft het 
Stedelijk Museum Zutphen bijna 20.000 
voorwerpen toegankelijk gemaakt via col-
lectiegelderland.nl, ongeveer tweederde 
van het totaal. De Gelderse instellingen 

samen hebben op deze manier ruim 
400.000 voorwerpen ontsloten. Maar Mu-
seum Flehite in Amersfoort is verder: álle 
24.000 voorwerpen staan online, alleen 
moet nog een klein deel van de affiche-
collectie worden ingevoerd. Deze voorwer-
pen zijn ook te vinden via de provinciale 
sites utrechtaltijd.nl (met ruim 145.000 
voorwerpen) en amersfoortopdekaart.nl 
(die voorwerpen van Amersfoortse instel-
lingen verbindt met plaatsen op Google 
Maps). De digitalisering maakt de col-
lecties veel zichtbaarder, ook al heeft lang 
niet elk object een foto. Daarnaast krijgen 
de musea meer bruikleenaanvragen, en 
doen onderzoekers en particulieren vaker 
ontdekkingen of bieden ze extra informa-
tie over een object. Zoek de collecties op 
internet eens op en laat je ook verrassen 
door het verleden! 

Museum Ons’ Lieve Heer 
op Solder in Amsterdam 
heropend 
Koningin Máxima heeft 
het nieuwe entreegebouw 
geopend dat is ontworpen 
door architect Felix Claus. Via 
een ondergrondse passage 
ga je naar het zeventiende-
eeuwse huis met de zolder-
kerk. Het is er licht en hoog, 
een plaats om even te 
‘landen’ na de drukte van 
het Amsterdamse Wallenge-
bied. Er is een introductiepro-
gramma te zien over Amster-
dam in de Gouden Eeuw en 
het ontstaan van Ons’ Lieve 
Heer op Solder. 
www.opsolder.nl

AANGELICHT
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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

E-book € 16,99

22,95

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