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Het vak geschiedenis op de middelbare school 
bruist. Het staat in de spotlights. Hoe krijgen we het 
verleden in de hoofden van leerlingen? Kan dat op 
een functionele wijze? Moet het vak misschien sa-
menvallen met maatschappijleer of aardrijkskunde 
in een thematisch vak mens en maatschappij, zoals 
in oktober werd betoogd door Platform Onder-
wijs2032? Kunnen we saaie jaartallen schrappen? 
Gaat het slechts om het aanleren van historisch 
denken, zodat leerlingen als vanzelf goede vragen 
stellen over het verleden en zo de weg vinden naar 
zinvolle antwoorden? 

Ook bij het vak Nederlands is de storm losgebarsten. 
Weg met afgebakende lessen lezen, luisteren en 
spreken; weg met het aanleren van gortdroge spel-
ling en grammatica door eindeloze ezelsbruggetjes 
en uitzonderingen op de regels. Zeg hallo tegen 
literatuuronderwijs, actualiteit in de les en zicht op 
algemene principes die aan taal en taalgebruik ten 
grondslag liggen. 

Achter die voorstellen tot verandering zit de wens 
om het schoolvak dicht bij de leerling te brengen. 
Of in de taal van de overheid: hoe geven we door 
geschiedenis relevante maatschappelijke bagage 
mee? Geschiedenisdocent en schrijver Henk Koes-
veld heeft gelijk: deze vraag wordt juist nu gesteld 
omdat algemeen gedeelde - christelijke - waarden in 
de achterliggende decennia zijn verdampt. Lees zijn 
pleidooi voor meer verhalen in de geschiedenisles.

Dit nummer staat in het teken van het onderwijs. 
Transparant wil docenten nadrukkelijker van dienst 
zijn en start om die reden een rubriek over de tien 
tijdvakken. In dit nummer trapt Christiaan Veldman af 
met een lesopzet over het eerste tijdvak: de tijd van 
jagers en boeren. 

Het is tien jaar geleden dat de markante theoloog 
Willem Aalders overleed. Jarenlang vertolkte hij op 
knappe wijze de tekorten van de tijdgeest. Predikant 
en Aalders-kenner P.J. Stam beziet de erfenis die 
Aalders naliet en maakt de balans op.

Verder vervolgt Gertram Schaeffer zijn artikel over de 
historische Jezus. Wat zeggen de bronnen over de 
grondlegger van het christendom? De rubriek Hete 
hangijzers gaat in op een actueel thema, dat tege-
lijkertijd historisch sterk verworteld is: antisemitisme. 
Historicus Chris Quispel publiceerde er in januari een 
boek over en Bart Wallet reageert daarop.

Vergeet tot slot onze columns, de museale rubriek 
Vitrine, de nieuwsrubriek en de recensies niet. In het 
besproken boek over prins Frederik (1797-1881), de 
tweede zoon van koning Willem I, worden we verrast 
door zijn eigenzinnige levensovertuiging. Voor hem 
geen God, Nederland en Oranje: maar liefst 65 jaar 
gaf hij als grootmeester-nationaal leiding aan de 
Nederlandse vrijmetselarij.

Ardjan Logmans 
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Beeld omslag: Joden worden levend verbrand na hun 
vermeende ontheiliging van de hostie. Houtsnede uit de 
Kroniek van Neurenberg (1493). Beeld Wikimedia
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Babyloniërs berekenden snelheid 
van Jupiter

Caesar pleegde genocide in 
Noord-Brabant

Openluchtmuseum ontvangt  
€ 707.905 

Michelangelo had artrose, maar 
werkte door

Nieuw onderzoek naar amfithea-
ter Nijmegen

Benoemingen

Rond 350 voor Christus waren de Babyloniërs al 
in staat om de snelheid van de planeet Jupiter 
te berekenen. Dat blijkt uit de gegevens op een 
recent herontdekt kleitablet. Toen de Nederlandse 
astronoom Mathieu Ossendrijver van de Humboldt-
Universität in Berlijn het tablet in 2014 zag, ontdekte 
hij al snel dat het spijkerschrift betrekking had 
op de baan van Jupiter. Als resultaat van een 
sterke oriëntatie op de astrologie, waren de 
Babylonische berekeningen van hoge kwaliteit. De 
anonieme auteur van het kleitablet beschreef een 
rekenmethode waarvan tevoren werd aangenomen 
dat deze pas voor het eerst in de veertiende eeuw in 
Europa was gebruikt. 

In 55 voor Christus heeft Julius Caesar in Noord-Brabant 
twee Germaanse stammen afgeslacht. Dat beweert Nico 
Roymans, hoogleraar archeologie aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam. Roymans vond resten van de slagpartij 
bij de Noord-Brabantse dorpen Kessel en Lith. Tot nu toe 
was er in Nederland geen enkele locatie die met de 
aanwezigheid van Caesar in verband kon worden gebracht. 
Roymans’ vondst wordt bevestigd door Caesars eigen 
boek De Gallische Oorlog. Hierin beschrijft hij dat hij twee 
Germaanse stammen uitmoordt “bij de samenvloeiing 
van de Maas en Rijn”. Koolstofdatering van de gevonden 
botten en onderzoek aan de het tandglazuur bevestigden 
Roymans’ these dat het hier om de door Caesar beschreven 
Germanen gaat. 

Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala, dat 
op 3 februari 2016 werd gehouden in het 
Tropenmuseum te Amsterdam, ontving het 
Nederlands Openluchtmuseum een bijdrage 
van € 500.000 plus € 207.905 uit de verkoop 
van ‘geoormerkte’ loten. In totaal keerde de 
BankGiro Loterij 62,8 miljoen euro uit aan culturele 
instellingen. Samen met het Rijksmuseum werkt het 
Openluchtmuseum aan de presentatie van de 
Canon van Nederland in Arnhem, die in 2017 zal 
worden geopend. Nog dit jaar zullen onder meer 
de canonvensters Karel de Grote, De Stijl, Willem 
Drees en Kinderarbeid (op het land) te zien zijn in 
het Openluchtmuseum. 

Michelangelo’s handen werden gehinderd door artrose, maar 
de kunstenaar verbeet de pijn en werkte door. Dit was een 
goede strategie om te voorkomen dat zijn handen helemaal 
onbruikbaar werden. Dat stelt een groep wetenschappers in 
het blad Journal of the Royal Society of Medicine. Ze komen 
tot deze conclusie na het bestuderen van drie portretten van 
Michelangelo, waarop ook zijn handen zijn afgebeeld. Op deze 
portretten is Michelangelo tussen de 60 en 65 jaar oud. Anders 
dan bij eerdere portretten is zijn linkerhand zichtbaar aangetast 
door artrose, zo stellen de onderzoekers vast. Bovendien 
schreef Michelangelo zelf in 1552 in een brief aan zijn neef 
dat het schrijven hem veel moeite kostte. Desondanks werkte 
Michelangelo door: vlak voor zijn dood - in 1564 - hamerde hij 
er zelfs nog op los. Maar schrijven deed hij toen niet meer.

Het enige bekende amfitheater van Nederland ligt in 
Nijmegen. In 1978 werd het theater ontdekt bij de aanleg 
van riolering in de wijk Nijmegen-Oost. Binnenkort wordt er 
opnieuw gegraven voor onderhoud: een unieke kans voor 
verder onderzoek. Het amfitheater ligt zes meter onder de 
grond en is vermoedelijk aan het begin van de tweede 
eeuw aangelegd. Het amfitheater had een doorsnee 
van 85 meter en bestond uit houten tribunes, die rustten 
op een aarden wal. Voor de bouw van de buitenmuur 
importeerden de Romeinen echter kostbare tufstenen. Het 
publiek van het theater bestond waarschijnlijk uit de 5000 
soldaten van het legerkamp Hunnerberg. Later dit jaar 
zullen de resultaten van het nieuwe onderzoek in Museum 
Het Valkhof worden gepresenteerd. 

Per 1 september 2016 volgt Frank van Vree 
(1954) Marjan Schwegman op als directeur van 
het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 
Genocidestudies. Van Vree is momenteel decaan 
van de Faculteit Geesteswetenschappen van de 
Universiteit van Amsterdam. Sinds 2008 geeft hij 
mede leiding aan het onderzoeksprogramma 
De dynamiek van de herinnering. Nederland 
in de Tweede Wereldoorlog. Bij de Protestantse 
Theologische Universiteit, vestiging Amsterdam, 
is Wim Moehn (1965) per 1 januari 2016 voor 
twee dagen in de week benoemd als bijzonder 
hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond in 
de Protestantse Kerk in Nederland. Zijn bijzondere 
leerstoel draagt de titel Geschiedenis van het 
Gereformeerd Protestantisme.

NIEUWS

Kleitablet met berekening over Jupiter Beeld dekennisvannu.nl

Openluchtmuseum Beeld Papendal.nl

Amfitheater Nijmegen Beeld archeologieinnederland.nl

Menselijk botmateriaal gevonden te Kessel Beeld VU

Wim Moehn Beeld PKN Hilversum

Michelangelo Beeld Scientas.nl
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INTERVIEW KOESVELD



Niet veel mensen hebben het in zich om gemiddeld eens per twee jaar een 
historische roman te schrijven. Al helemaal niet in combinatie met een drukke 
baan in het onderwijs. Henk Koesveld draait er zijn hand echter niet meer voor 
om. Sinds de publicatie van zijn eerste boek Rowan zijn er al veel titels versche-
nen. Zijn boeken hebben twee dingen gemeen: er is gedegen (historisch) on-
derzoek voor verricht en ze zijn met flair geschreven.

“Meneer,  
gaat u nog vertellen?” 

Naomi Bikker en Jan Grisnich

Vertellen doet Koesveld dan ook al 
jaren: in de negentien jaar dat hij in het 
basisonderwijs werkte, vertelde hij graag 
een verhaal als venster naar een andere 
(historische) wereld. Al vanaf 1994 
verschijnen veel van zijn verhalen bij 
verschillende uitgevers.

Waar komt uw liefde voor het ver-
tellen van een historisch verhaal 
vandaan?
“In het basisonderwijs vertelde ik graag 
een verhaal aan het eind van de dag. Ik 
ging dan op de tafel zitten, met mijn rug 
tegen het bord en vertelde vervolgens 
een kwartiertje. Dat was een hele goeie 
truc, merkte ik. Ik zei tegen de leerlin-
gen: “Als jullie vandaag goed werken, 
dan vertelt de meester.” De verhalen 
die ik vertelde, waren zelfverzonnen. Ik 
wist dus ook niet hoe het verhaal verder 
zou gaan en dat maakte het wel span-
nend. We hadden een hele beroerde 
geschiedenismethode en daardoor werd 
je gedwongen zelf wat te ontwikkelen. 
Dat ging toen nog met stencils, en het 
kostte veel tijd om die te maken. Daarom 
moest je het vooral vertellend doen. Toen 
merkte ik al: vertellen is het voertuig 
om de geschiedenis bij leerlingen binnen 
te laten komen. Dat was op de basis-
school, maar dat geldt nog steeds, ook 
in het middelbaar onderwijs. Nog altijd 
houden ze van een verhaal. Vroeger was 
een video geweldig. Maar leerlingen zijn 
nu zoveel gewend dat ze datgene wat je 

laat zien eigenlijk saai vinden. Misschien 
is het daarom wel dat leerlingen een 
verhaal kunnen waarderen.”
“Ik kan ervan genieten wanneer een 
leerling de klas binnenkomt en zegt: 
“Meneer, gaat u nog vertellen?” Eigenlijk 
vertel ik bij alle tijdvakken verhalen. Je 
kunt namelijk interessante dingen op een 
leuke manier vertellen. Zo vertel ik, als 
het gaat over de oorlog van 1870 tussen 
Duitsland en Frankrijk, over het feit dat 
er binnen Parijs 60.000 paarden werden 
opgegeten op het moment dat Parijs om-
singeld was. In de dierentuin waren twee 
olifanten, Castor en Pollux, en er was 
een slager die dacht: “Dat is handel.” 

Vervolgens kocht hij de olifanten van de 
dierentuin en ging ze slachten. Maar het 
vlees was niet te eten, vettig en soppig. 
Als je dat soort details vertelt, dan komt 
de oorlog veel dichterbij dan wanneer je 
alleen maar vertelt hoeveel soldaten er 
tegen elkaar vochten en dat Pruisen won. 
Dat interesseert ze namelijk niet zo.”

Veel docenten in het basis- en 
voortgezet onderwijs ervaren een 

hoge werkdruk, waardoor het ver-
tellen van verhalen meestal naar 
de achtergrond wordt gedrongen. 
U hebt wel tijd voor het vertellen 
van verhalen en schrijft daarnaast 
ook boeken. Waar haalt u de tijd 
vandaan?
“Wat je belangrijk vindt, daar krijg je 
tijd voor. Ik heb ook collega’s die zeggen: 
“Ik zou nooit tijd hebben om een boek 
te schrijven.” Ja, ik doe het ook weleens 
in de late uurtjes en in de vakantie. Als 
zij misschien in de zon zitten, dan ben ik 
aan het schrijven. Je hebt altijd verloren 
momentjes, dat geldt ook op de basis-
school. Inderdaad, de druk is hoog, en 

je moet het vertellen zelf ook een beetje 
zien zitten. Maar je hoeft niet een gebo-
ren verteller te zijn. Als je een verhaal 
hebt dat door een ander is geschreven en 
je leest het voor, waarbij je af en toe de 
klas inkijkt, dan komt het ook wel van 
de grond.” 

Historisch materiaal is niet altijd 
geschikt om te gebruiken voor een 
verhaal. Hoe gaat u te werk bij de 

“Dat tijdens de belegering van Parijs 
in 1870 olifant werd gegeten, is voor 
een leerling belangrijker dan dat  
Pruisen won.”

Henk Koesveld Beeld Uitgeverij Den Hertog
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totstandkoming van een verhaal of 
boek?
“Ik probeer zoveel mogelijk historische 
informatie in een boek te stoppen. Die 
informatie is nu makkelijker te vinden 
dan toen ik begon met schrijven. In het 
begin heb ik veel archieven bezocht. 
Dan ging ik voor een dag naar Brugge 
om onderzoek te doen en dan had je 
ongeveer zoveel materiaal gevonden dat 
je achterop een postzegel kon schrij-
ven. Ook ben ik een keer naar Tilburg 
geweest, omdat ze daar een boek hadden 
over een kloosterkleed. Ik wil weten hoe 
zoiets eruitzag en ga dan op onderzoek 
uit. Verder ging ik vroeger vaak naar 
tweedehandszaakjes, in de hoop oude 
fietskaarten te vinden. Deze gebruikte ik 
om uit te weten hoelang je lopend over 
bepaalde afstanden doet.”
“Nu is het veel makkelijker om zulke 
informatie te achterhalen: je kunt het 
gewoon thuis achter je computer opzoe-
ken. Voor mijn boeken probeer ik wel de 
plaatsen die ik beschrijf te bezoeken. Ik 
vind het heerlijk om zelf even snel een 
reisje te maken. Zo ben ik pas een dag 
naar een stadje in Frankrijk geweest. Het 
was echt nog een middeleeuws Carcas-
sonne-achtig stadje. De belegeringswerk-
tuigen - replica’s- staan naast de stads-
muur. Zulke reisjes maak ik omdat ik een 
zo compleet mogelijk beeld wil geven. Ik 
wil geen misstap maken. Daarnaast vind 
ik het gewoon interessant.”

Ervaart u het schrijven van fictie, 
gecombineerd met het schrijven 
van een verhaal op basis van his-
torisch materiaal, weleens als een 
dilemma? Of gaat u door met het 
onderzoek totdat de details tot in 
perfectie bekend zijn?
“Op een gegeven moment kun je stoppen 

met onderzoek doen, omdat je dan al 
meerdere keren over een periode hebt 
nagedacht. Je kunt vervolgens denken 
dat je het wel weet, maar dan ga je niet 
echt meer beschrijven. Zo las ik eens 
een recensie over een boek van Thea 
Beckman. Daarin werd opgemerkt dat ze 
in haar eerste boeken uitvoerig de dingen 
beschreef, maar op een gegeven moment 
had ze alleen nog stadjes met donkere en 
geheimzinnige straatjes en pleintjes. Dan 
moet je er eigenlijk met nieuwe ogen 
naar gaan kijken. Daarom zoek ik voor 
elk boek opnieuw uit hoe het ook alweer 
zat. Natuurlijk pak ik er dan wel dingen 
bij die ik eerder heb uitgezocht. Eigenlijk 
vind ik het onderzoek doen minstens zo 
leuk als het boek schrijven. Bij het schrij-
ven van de verantwoording moet ik zelfs 
opletten dat ik me een beetje beperk, 
anders wordt het zo weer een boek. Toch 
laat ik graag zien: het komt niet allemaal 
uit mijn duim.”

“Het is weleens lastig de historische 
gebeurtenissen recht te doen. Ik wil 
namelijk in mijn boeken zoveel mogelijk 
historische informatie stoppen, maar 
een uitgever heeft natuurlijk liever dat 
je voor de markt schrijft. Dat merkte ik 
bijvoorbeeld goed bij het schrijven van 
Rowan. Toen kreeg ik terug dat het wel 
een beetje minder mocht. Ze hadden ook 
wel gelijk, want als je teveel informatie 
in je boek stopt, zakt het verhaal door 
zijn pootjes heen en wordt het een 
geschiedenisboek. Dan haken kinderen 
af. Ze zeggen altijd: “Show it, don’t 
tell.” Je moet dus tijdens het schrijven 
een plaatje voor je kunnen zien. Soms is 
daarbij het gevaar dat je bij het vertellen 
iets overslaat, omdat je gedachten sneller 
gaan dan je vingers. Zelf begrijp je dan al 
helemaal wat je wilt vertellen, terwijl een 
lezer denkt: “Hoe kan dit nou?” Voor 
zulk soort zaken is een goede redacteur 
heel erg belangrijk.”

In welke mate speelt uw christen-
zijn een rol bij het schrijven van 
een boek?
“Vraag je aan een christelijke schrijver 
hoe hij over de Bijbelse boodschap 
denkt, dan krijg je vaak het antwoord 

dat je die niet te nadrukkelijk in je boek 
moeten belichten. Maar pak je een 
jeugdboek uit de reformatorische hoek, 
dan zie je vaak dat het er wel nadruk-
kelijk in is verwerkt. Ik ben er tijdens 
het schrijven niet bewust mee bezig. Al 
schrijvende zie ik opeens waar er ruimte 
is voor het evangelie. Ik wil laten zien 
dat de Heere het leven van mensen leidt, 
en dat je op Hem mag vertrouwen. Maar 
ik ga geen bekeringsgeschiedenis schrij-
ven, daar ben ik niet voor ingehuurd. Bo-
vendien vind ik het, oneerbiedig gezegd, 
een beetje goedkoop om de hemel voor 
het karretje te spannen van de schrijver 
of de lezer. Het is ook weleens moeilijk 
dat mensen wel een bepaalde verwach-
ting van me hebben. “Jij moet toch wel 
een boek schrijven met een boodschap”, 
zeggen ze dan.” 
“Ik probeer in mijn verhalen het geloof 
meer terloops in een gesprek naar voren 
te brengen. Zo bedacht ik tijdens het 

schrijven van mijn laatste boek, over het 
Rampjaar, dat dominee Voetius op dat 
moment in Utrecht stond. Daar kan ik 
wat mee. Dan laat ik het in een gezins-
situatie ter sprake komen. Het moet 
namelijk ook wel natuurlijk overkomen 
bij een bepaald personage van het boek.”
“Zo had ik mijn eerste boek Rowan 
geschreven en toen ontving ik van de 
Belgische bibliotheekdienst een recen-
sie. Daarin stond: Koesveld schrijft een 
plastisch verhaal over de middeleeuwen, 
alleen merk je wel duidelijk dat hij 
protestants is. Mijn figuren moeten wel 
middeleeuwers blijven, dacht ik toen. 
Ze hebben niet het catechisatieboek van 
Hellenbroek doorgewerkt. Daarom zijn 
mijn personages soms best wel bijgelo-
vig. Bij het schrijven van het boek pro-
beer ik te onderzoeken hoe de mensen 
toen leefden, wat ze aten, welke kleding 
ze droegen en het moeilijkste: wat ze 
dachten. Deed een middeleeuwse jongen 
een schietgebedje tot de Heere of richtte 
hij zich tot een heilige? Als er een boek 
verschijnt over het geloofsleven in de 
geschiedenis, dan komt dat bij mij in de 
boekenkast. Zo vind ik weer een nieuwe 
informatiebron waar ik uit kan putten. Ik 
ontdekte bijvoorbeeld pas wat Alquin, de 
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De middeleeuwse stad Carcassonne Beeld Wordpress

raadgever van Karel de Grote, geschre-
ven heeft. Dat ga ik in een volgend boek 
gebruiken. Zijn woorden zijn oerdege-
lijk, dat mag nog steeds zo verkondigd 
worden. Dan denk je: hoe bestaat het! Ik 
vind het leuk om daaruit te putten en dat 
te laten spreken.”

Van oudsher voelen christelijke 
schrijvers zich moreel verplicht 
“Gods hand in de geschiedenis” 
door te geven. In hoeverre komt dit 
aan bod in uw boeken?
“Voor mijn boeken vind ik dat te zwaar 
gezegd. In de les kan het soms, maar ook 
daar vind ik het een hele zware zin. Kijk 
maar eens naar de tijd waarin men zei: 
Indië verloren, rampspoed geboren. Er 
werd gebeden voor de soldaten in Indo-
nesië, maar ook voor de overwinning. 
Dat laatste is dus echt tijdgebonden, 
we denken nu anders over het bezit van 
een kolonie. Zo zie je, de tijd heeft een 
behoorlijke invloed. En wat is dan waar-
heid? Dat is ook moeilijk met geschie-
denis. Sommige leerlingen op school 
vinden dat soort vragen heel boeiend. 
Ook wij hebben blinde vlekken. Dat zie 
je bijvoorbeeld bij de huidige discussie 
over het neerhalen van het standbeeld 
van Jan Pieterszoon Coen. Vroeger was 

dat een held, nu schamen we ons een 
beetje. Toch benoem ik het soms wel, bij-
voorbeeld bij de lessen over de Jodenver-
volging. Ik besteed uitgebreid aandacht 
aan het feit dat er door die kromme weg 
nu wel de staat Israël is. Daar ben ik 
heilig van overtuigd. Als Hitler dat niet 
gedaan had, was de staat Israël er niet 
gekomen. God heeft die staat duidelijk 
gewild. “Maar”, willen leerlingen dan 
weten, “waarom moesten dan al die arme 
mensen de gaskamers in?” Daar heb ik 
ook geen antwoord op.” 

Als docent met ruime ervaring in 
het basis- en voortgezet onderwijs 
willen we uw mening vragen met 
betrekking tot de volgende stel-
lingen:

Stelling 1: Stoppen met het vertel-
len van verhalen is de doodsteek 
voor het geschiedenisonderwijs.
“Daar ben ik het voor honderd procent 
mee eens. Door een verhaal kan een 
leerling zich inleven. Het verleden wordt 
er levend door, want de leerlingen gaan 
er zelf een voorstelling bij maken. Als 
je een boek vergelijkt met een verfilmd 
boek, dan is iedereen het erover eens dat 
het boek beter is. Een film is namelijk 

maar fragmentarisch. Met een film laat 
je je ook sneller voor de gek houden. Dat 
zie je bij de film over Michiel de Ruyter: 

ze hebben een schip uit de verkeerde tijd 
genomen en het bloed is later ingekleurd 
omdat het schip niet vies mocht worden. 
Dan heb ik liever het verhaal, waarbij ze 
het voor zich zien. Ik denk dat ze met 
een verhaal de droge feiten beter onthou-
den. Het helpt echt enorm.”

Stelling 2: Met name op de basis-
school zou er meer aandacht en 
waardering voor het vak geschie-
denis moeten zijn.
“Ja. En dan moet er vooral meer aan-
dacht zijn voor het vertellen. Ik kom 
leerlingen tegen die bij mij de eerste 
klas binnenstappen en dan nogal zuinig 
kijken wanneer ik ze vraag wat ze van 
geschiedenis vinden. Voor velen is  
het een veredeld begrijpend lezen ge-

PERSONALIA
Henk Koesveld (1958) 
studeerde aan de pe-
dagogische academie. 
Al tijdens zijn periode 
als leerkracht in het 
basisonderwijs, vanaf 
1980, begon hij met 

het schrijven van verhalen. Daarnaast 
volgde hij de studie geschiedenis. 
Sinds 1999 is hij werkzaam als docent 
geschiedenis in het middelbaar on-
derwijs. Inmiddels staan er al heel wat 
kinderboeken op zijn naam, waarvan 
verschillende boeken zijn genomi-
neerd voor Het Hoogste Woord, een 
juryprijs voor christelijke kinderboeken.

“Ik breng de Bijbelse boodschap ter 
sprake, maar schrijf geen bekerings-
geschiedenis. Daar ben ik niet voor 
ingehuurd.”

“Een verhaal  
laat een leerling 
droge feiten beter 
onthouden.”
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worden. Daarmee bedoel ik dat ze een 
tekst krijgen met vragen, wat opdrachten 
en nog een plaatje inkleuren. In mijn 
beleving moet er gewoon meer verteld 
worden.”

Stelling 3: Een stelling naar het 
idee van staatssecretaris Sander 
Dekker van Onderwijs: verminder 
het aantal uren voor het vak ges-
chiedenis en laat het vak opgaan 
in andere vakken.  
“Ik hoor de geruchten om er een maat-
schappijvak van te maken: een prutje 
van aardrijkskunde, geschiedenis en nog 
wat gerommel met andere vakken. Toen 
ik nog op de basisschool werkte, kwam 
het themaonderwijs op gang. Dan kreeg 
je bijvoorbeeld het onderwerp “verde-
diging” en dan zagen de kinderen een 
middeleeuwse muur en de Chinese Muur 
in één paragraaf. Dat moet je niet doen. 
Zo leren ze nooit oorzaak en gevolg, en 
ook de tijdgebonden aspecten worden 
verhaspeld. Ik ben een pleitbezorger van 
chronologisch werken. Anders krijgen 
leerlingen de lesstof niet helder. Het zou 

een enorme achteruitgang zijn wanneer 
het geschiedenisonderwijs verdwijnt. Ik 
denk niet dat het plan doorgaat en ik 
geloof ook niet dat de maatschappij dat 
wil. Moet je kijken hoe populair geschie-
denis momenteel is, hoeveel historische 
boeken er verschijnen, hoeveel geschie-
denisbladen goed floreren en hoeveel 
musea vollopen. Dit komt doordat men-
sen het gevoel hebben dat ze hun wortels 
kwijtraken. Vroeger had je natuurlijk 
de kerk. Nu zoekt men verbondenheid 
op een andere manier. Een voorbeeld 
hiervan is het aantal vlaggen dat je ziet 
hangen op Koningsdag. Dat is enorm 
toegenomen, vergeleken met vroeger. Ik 
denk dat geschiedenis dus ook wel een 
bindmiddel is. Dat verzwak je als daar 
bijvoorbeeld aardrijkskunde aan gaat 
koppelen en er een soort maatschappij-
leerachtig vak van maakt.” 

Welke tips hebt u voor geschiede-
nisdocenten? 
“Zorg dat je veel kennis hebt en dat je 
ver boven de stof staat. Dat je een les 
kunt geven waarin je dingen kan vertel-

len. Verhalen maakt het leuk voor ze. 
Het is geen LOI-cursus. Het boek ligt er 
al en daar staat de stof in. Maar ik wil 
de lessen leuk maken met mijn verhalen. 
Als je nu een kiem legt en leerlingen leert 
het verleden leuk te vinden, geloof ik dat 
ze op een dag daar ook verder in kunnen 
gaan. Toen onze kinderen klein waren, 
liepen ze er ook niet zo hard voor: “Weer 
zo’n stom rotmuseum”, hoorde ik dan. 
Maar als ze nu op vakantie gaan, bezich-
tigen ze mooi kerken en musea. Op een 
keer dragen je inspanningen als docent 
vrucht. Trouwens, verhalen vertellen is 
niet alleen voorbehouden aan rustige 
klassen. Ook bij drukke klassen vertel ik 
verhalen. Ik laat ze weleens kiezen: gaan 
we werken uit het boek en aantekenin-
gen maken, of gaan we luisteren naar 
een verhaal? Opdrachten maken vinden 
scholieren best saai. Natuurlijk moeten 
we oefenen met bronnen en vaardighe-
den, maar ik maak zeker tijd voor vertel-
len. Dat houdt in dat leerlingen in mijn 
les lang moeten luisteren en stil moeten 
zijn. Uiteindelijk ben ik een strenge, 
ouderwetse schoolmeester.” 



INTERVIEW KOESVELD

Boekenlint Henk Koesveld

Rowan (1994)
Uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld
255 pagina’s, vanaf 11 jaar

Koesvelds eerste boek verscheen in 
1994 en gaat over kleermakerszoon 
Rowan, die moet vluchten voor de 
pest. Het verhaal speelt zich af in de 
middeleeuwen en treffend worden 
allerlei elementen uit die tijd beschre-
ven, zoals het snijdersgilde waar 
Rowan lid van is. Maar ook minder 
neutrale onderwerpen komen aan 
de orde: bijvoorbeeld de poging tot 
het verbranden van een Jood als 

zondebok voor de uitbraak van de pest. Het verhaal draait om de 
uitbraak van deze epidemie en alle middeltjes die worden gezocht 
om hieraan te ontkomen. Zal Rowan deze ziekte overleven?

De houten speelbal (2001)
Uitgeverij Den Hertog, Houten
305 pagina’s, vanaf 13 jaar

Folcmar is als baby te vondeling 
gelegd bij de poort van het Sint- 
Agathaklooster. In dat strenge 
klooster heeft hij het niet naar zijn 
zin. Alleen het scriptorium heeft zijn 
belangstelling, omdat hij daar kan 
doen wat hij het liefste doet: tekenen! 
Maar daar komt opeens een einde 
aan als Folc-mar wordt beschuldigd 
van diefstal. Hij moet vluchten. Op zijn 
vlucht komt hij allerlei mensen tegen; 
edelen, goochelaars, miniaturisten; eerlijke mensen, maar ook op-
lichters en dieven! Er is één grappenmaker die Folcmar maar blijft 
tegenkomen: Ali de Moor. Deze Ali schrikt steeds ontzettend als hij 
Folcmar ziet. Dan ontdekt Folcmar hoe dat komt...

De bloedvlag (2010)
Uitgeverij Columbus, Heerenveen
232 pagina’s, vanaf 10 jaar

Dat er in de Gouden Eeuw veel 
mooie dingen gebeurden, is alom 
bekend. Maar in De bloedvlag ko-
men ook de minder fijne aspecten 
van de Gouden Eeuw aan bod. 
Jurian Ecke weet er alles van. Als 
zoon van een rijke vader die han-
delt in tulpenbollen heeft hij niets 
te klagen, totdat de handel in de 
tulpenbollen echter instort. Jurian 
monstert aan op een kaperschip. 

Zonder dat zij het van elkaar weten, neemt ook de vader van 
Jurian dienst op een kaperschip. Het komt het tot een confrontatie 
tussen vader en zoon. Wie overwint? 
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CAESAR WAS HERE of: 
beschaving wordt in 
bloed gedoopt

Mart van der Hiele

Het werd groot in het nieuws gebracht, afgelopen december: 
Caesar was here! Julius in hoogsteigen persoon, in ons koude kik-
kerlandje – en hoe! De vondsten bij het Noord-Brabantse Maren-
Kessel liegen er niet om: doorboorde hersenpannen, verbrijzelde 
kakementen en afgehouwen ledematen, voor de gelegenheid 
glimmend gepoetst en van ondertiteling voorzien door ADHD-pro-
fessor Herman Pleij, brachten de gruwelijkheden die zich destijds bij 
ons hebben afgespeeld, schokkend dichtbij. De resultaten van het 
DNA-onderzoek, naast vele kenmerkende wapenvondsten en de 
erkenning dat Il Duce zich in zijn eigen verslaglegging bezondigd 
had aan een topografisch slordigheidje, haalden verantwoordelijk 
archeoloog Roymans en daarmee ook ons, de kijkers thuis, over de 
streep. En gezien het strategisch en moreel belang van deze actie 
voor de toekomst van Rome aan de Rijn, is het waarschijnlijk dat 
Caesar zelf deze terreuraanslag in zijn veldheerstent heeft uitge-
broed en te velde begeleid. Hiermee lijkt het bewijs eigenlijk wel 
geleverd: de beschaving wordt in bloed gedoopt. 

Het aantal afgeslachte Germanen, deel van de stamgroepen 
Tencteri en Usipeten, niet alleen strijders maar ook veel vrouwen 
en kinderen, bedroeg zeker 150.000. Gesneuvelden aan Romeinse 
zijde: nul. 
Als echte Realpolitiker zal Caesar becijferd hebben dat deze actie 
nú veel toekomstig bloedvergieten met veel meer slachtoffers, zowel 
aan Germaanse en mogelijk ook Gallische als aan Romeinse zijde, 
zou helpen voorkomen. Zoals elke Realpolitiker zag hij echter deze 
hoop in datzelfde bloed ook weer gesmoord - of liever zijn opvol-
gers. Want natuurlijk sloegen de Germanen terug, in 9 na Chr. om 
precies te zijn. De vondsten van deze slag bij het huidige Kalkriese 
(Nedersaksen) doen die bij ons verbleken, zowel qua omvang als 
verminkingen. Aantal afgeslachte Romeinen, inclusief hulptroepen: 
drie vrijwel complete legioenen, zo’n 45.000 man. Hoeveel gesneu-
velde Germanen er te betreuren waren, blijft onbekend. 
Natuurlijk lieten de Romeinen dit niet op zich zitten. Het was, in de 
vorm van de Slag bij de Weser, een paar jaar later weer raak. Vele 
tienduizenden Germanen vonden de dood. De Romeinen leden 
slechts lichte verliezen. 
De Bataven (ook Germanen) op hun beurt, sloegen terug zodra ze 
de kans schoon zagen, en in 69 na Chr., … enzovoort.

Moraal van het verhaal: geen andere dan de gebruikelijke – of het 
moest zijn dat de kwalificering “genocide”, die Pleij in de mond 
nam, in dit verband natuurlijk misplaatst is. Kessel is geen Srebr-
enica, Kalkriese geen Rwanda. De Tencteri en de Usipeten hadden 
domweg de pech om geofferd te worden aan de strategie van 
een op macht en gebiedsuitbreiding beluste ‘gesel der goden’ en 
de eerste klap is altijd meer dan een denarius waard – ook al ben 
je nog zo zeker van de zaak die je vol overgave meent te moeten 
dienen.

Mart van der Hiele (1964) is docent klassieke talen aan het Hendrik 
Pierson College in Zetten.

COLUMN

onderwijs

De Vereniging van Christen-Historici (VCH) is op zoek naar een enthousiaste

webredacteur
Als webredacteur houd je de website van de VCH bij. Je plaatst regelmatig 
content en zorgt ervoor dat die actueel blijft. Ook ben je namens de VCH 

actief op sociale media. Daarnaast maak je deel uit van het bestuur.
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BRONNEN OVER JEZUS



De oudste teksten die informatie ver-
schaffen over Jezus zijn in het Nieuwe 
Testament te vinden. Maar ook niet-
nieuwtestamentische overleveringen 
aangaande Jezus zijn bewaard gebleven 
in christengemeenten. Zo ontstonden in 
de tweede eeuw legendarische verha-
len, vanuit het verlangen het gat op te 
vullen tussen Jezus’ geboorte en zijn 
eerste optreden als volwassen man. In 
het Proto-Evangelie van Jacobus2 wordt 
het geboorteverhaal van Jezus, bekend 
uit Mattheüs en Lukas, uitgebreider na-
verteld. Hierbij is veel aandacht besteed 
aan Maria’s maagdelijkheid, die zij ook 
na Jezus geboorte zou behouden. Omdat 
het werk een verheerlijking is van Maria, 
kan het niet dienen als historische bron 
voor Jezus’ leven. Het Kindheidsevange-
lie van Thomas, eveneens geschreven in 
de tweede eeuw, gaat grotendeels over 
de jeugd van Jezus. Op sabbat maakte 
Jezus vogeltjes van klei, die hij klappend 
in zijn handen tot leven wekte. Een van 
zijn vriendjes werd door hem vervloekt 
en van een dak geduwd, waarna hij hem 
weer tot leven wekte. Toen een klant 
van zijn vader Jozef kritiek op deze had, 
maakte Jezus de man blind. Daarna 
gedroeg Jezus zich echter steeds beter 
en veranderde van een kwajongen in 
een gehoorzame zoon. Tot slot levert het 
Kindheidsevangelie van Thomas nog 
het verhaal van Jezus in de tempel over, 

zoals bekend uit Lukas 2: 42-51. Het 
moge duidelijk zijn dat men van zulke 
legendarische teksten geen historisch 
betrouwbare informatie over Jezus hoeft 
te verwachten.3

Verder bericht Eusebius dat de Syrische 
heerser Abgar van Edessa ongeneeslijk 
ziek werd en Jezus in een brief om hulp 
vroeg.4 Jezus antwoordde dat hij een 
leerling zou zenden om hem te genezen. 
Uiteindelijk werd Abgar genezen door 
een doek met daarop een afbeelding 
van Jezus’ gezicht, bij hem gebracht 
door Judas Thaddeüs.5 Ook deze bron 
voegt niets toe aan een reconstructie van 
Jezus’ leven. Dit geldt eveneens voor het 
Evangelie van Nicodemus, bestaande uit 
Handelingen van Pilatus en Hellevaart 
van Christus.6 De eerste helft is een 
ooggetuigenverslag van Jezus’ proces en 
executie; daarop volgt een beschrijving 
van Christus’ afdaling in de onderwe-
reld.7 Hiermee biedt het werk slechts 
legenden en geen historische informatie 
over Jezus. Dat gaat ook op voor het 
Evangelie van Petrus, dat in verschil-
lende christengemeenten in omloop was, 
totdat Serapion, bisschop van Antiochië, 
omstreeks 200 het werk veroordeelde.8 
In dit geschrift wordt verteld over de 
gebeurtenissen vanaf de veroordeling 
van Jezus tot zijn verschijningen na 
zijn opstanding. Het is een zeer vrije 

hervertelling van datgene wat over Jezus 
is overgeleverd in het Nieuwe Testament. 
De boodschap is docetisch, dat wil zeg-
gen dat het werkelijk lichamelijke lijden 
van Jezus wordt ontkend, omdat dit vol-
gens de auteur niet zou passen bij Jezus’ 
goddelijkheid. Dit is een reactie op de 
overlevering van het Nieuwe Testament. 
Het ontkennen van lichamelijk lijden en 
sterven van Jezus heeft immers slechts 
zin als reactie op het geloof in de bood-
schap van dit bijbelboek.9 Authentieke 
berichten over Jezus vindt men in deze 
legenden dan ook niet. 

Verhalen over Jezus buiten het 
Nieuwe Testament
Naast deze legendarische overleveringen 
over Jezus zijn er enkele die betrouw-
baarder overkomen. Van het verhaal 
van de rijke man, die door Jezus werd 
verzocht zijn bezittingen te verkopen, 
bestaat een variant in het Evangelie van 
de Hebreeën, dat werd overgeleverd door 
Origenes.10 Hier is sprake van twee rijke 
mannen. De tweede begon zich op zijn 
hoofd te krabben toen Jezus hem de op-
dracht gaf zijn bezittingen te verkopen. 
“En de Heer zei tegen hem: “Hoe kunt 
u zeggen: ik heb de wet en de profeten 
nageleefd? Want er staat geschreven in 
de wet: heb uw naaste lief als uzelf – en 
zie, veel van uw broeders, die zonen 
van Abraham zijn, zijn bedekt met vuil 

In een eerder artikel is betoogd dat niet-christelijke bronnen geen bewijs 
leveren voor het historisch bestaan van Jezus.1 Zij gaan terug op christelijke 
overleveringen aangaande hem en vormen geen onafhankelijk bewijs 
voor het historisch bestaan van Jezus. Maar hoe zit het met de teksten van 
christelijke schrijvers in de eerste eeuwen na Christus? Vormen die historisch 
bewijs voor zijn bestaan?

Gertram Schaeffer

Historisch bewijs 
voor het bestaan 
van Jezus 

Fresco met Maria en Jezus met in zijn hand een vogeltje. All Saints Church Shorthampton, Engeland  
Beeld www.charlburychurch.co.uk



maart 2016 TRANSPARANT TRANSPARANT maart 201614 15

PERSONALIA
Dr. G.C. Schaeffer is 
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te Zetten.



BRONNEN OVER JEZUS

Noten

Jezus geleerd heeft ná zijn (geestelijke) 
opstanding. Historische informatie over 
Jezus hoeft men in gnostische teksten 
dus niet te verwachten. Wel kunnen 
authentieke uitspraken van Jezus in gnos-
tische teksten bewaard zijn gebleven. 
Dit wordt door velen betoogd voor met 
name het Evangelie van Thomas.13 

Het is zeker mogelijk dat spreuken uit 
het Evangelie van Thomas Jezus’ woor-
den weerspiegelen of zelfs zijn woorden 
zelf bieden.14 De moeilijkheid bij het 
bepalen van de authenticiteit van een 
uitspraak die op naam van Jezus staat, 
is echter dat hier een objectief criterium 
voor moet bestaan. In de praktijk blijkt 
het meest gebruikte criterium voor de 
betrouwbaarheid van deze uitspraken 
te zijn, dat men de vraag stelt of deze 
overeenstemmen met wat al van Jezus 
bekend is uit het Nieuwe Testament. Bij 
voorbaat lijkt daarmee de mogelijkheid 
klein te zijn dat er veel nieuwe infor-
matie over Jezus’ leven en leer bekend 
wordt. Men zal slechts meer waarde 
hechten aan het Evangelie van Thomas 
dan aan de evangeliën in het Nieuwe 
Testament, wanneer men de laatste om 
bepaalde redenen als bronnen voor Jezus 
wantrouwt. Met andere woorden: de 
waarde van het Evangelie van Thomas is 

afhankelijk van de visie op de historische 
betrouwbaarheid van het Nieuwe Tes-
tament. Slaat men laatstgenoemde laag 
aan, dan is men eerder geneigd aan te 
nemen dat in het Evangelie van Thomas 
authentieke woorden van Jezus gevon-
den kunnen worden, dan wanneer men 
uitgaat van het primaat van het Nieuwe 
Testament.15 

Er zouden zeker nog meer uitspraken 
van Jezus te bespreken zijn, maar dit 
heeft geen zin. Voor alle geldt name-
lijk: of ze zijn diametraal tegengesteld 

aan dat wat van Jezus overgeleverd is 
in het Nieuwe Testament en dus onbe-
trouwbaar, of Jezus zou die uitspraken 
gedaan kunnen hebben, maar dan is de 
vraag: deed hij het ook? Dit valt nooit 
met zekerheid te bepalen. Maar wel-
licht is er één uitzondering. De meest 
geciteerde uitspraak van Jezus die niet 
in het Nieuwe Testament voorkomt, 
is: “Wees erkende geldwisselaars.” Dit 
wordt genoemd in diverse vroegchris-
telijke teksten. Een “erkende geldwis-
selaar” is iemand die waardevol geld kan 
onderscheiden van vals geld. Origenes 
legt deze uitspraak van Jezus uit met 
verwijzing naar I Thessalonicenzen 5: 
2: “Beproef alles, behoud het goede.”16 
Als dit niet een authentieke uitspraak 
van Jezus zou zijn, valt niet goed uit te 
leggen hoe het komt dat deze uitspraak 
zo wijdverspreid is. Maar ook dit is niet 
te bewijzen. 

Tot slot
Er is a priori geen reden om te betwijfe-
len dat informatie over Jezus buiten het 
Nieuwe Testament om bewaard zou kun-
nen zijn. Tegelijkertijd geldt echter dat 
die informatie weinig toe zou voegen aan 
de nieuwtestamentische boodschap. En 
als de informatie afwijkt van de nieuw-
testamentische gegevens, is zij automa-
tisch verdacht. Het lijkt niet mogelijk 
aan deze cirkelredenering te ontkomen. 
Het resultaat hiervan is dat de studie 
naar informatie over Jezus buiten het 
Nieuwe Testament – hoe interessant 
ook – waarschijnlijk nooit opzienbarende 
inzichten in Jezus’ leven en leer zal ople-

veren. Behalve voor diegenen die om wat 
voor reden dan ook de authenticiteit van 
Jezus’ leer en leven, zoals weergegeven in 
het Nieuwe Testament, in twijfel trekken. 
Zij zullen berichten over Jezus’ leer en 
leven die haaks staan op het Nieuwe Tes-
tament, juist als welkome alternatieven 
beschouwen.17 

Maar waarom zou men twijfelen aan de 
evangeliën? Omdat zij geloofsboeken 
zijn. In de zoektocht naar de “histori-
sche Jezus” moet men echter niet zóveel 
nadruk leggen op geloofselementen, dat 

men vergeet dat de evangelisten wel 
degelijk ook historische informatie over 
Jezus wilden verschaffen. Hoezeer het 
ook geloofsboeken waren, de evangeliën 
bieden ook een biografisch kader: met 
mededelingen over Jezus’ geboorte, leer 
en leven, zijn conflicten met de religieus-
politieke autoriteiten, en uiteindelijk zijn 
kruisdood. Zeker, alles wat in de evan-
geliën over Jezus wordt overgeleverd, is 
gestempeld door het geloof. Maar juist 
dat maakt het historisch betrouwbaar. 
Zonder Pasen is wat volgt niet te verkla-
ren. Na het dieptepunt van het kruis en 
van de discipelen zelf – die er immers 
vandoor gingen – zijn zij tóch gaan getui-
gen. De “historische Jezus” en de “Chris-
tus van het geloof” kunnen worden 
onderscheiden, maar niet gescheiden. Als 
er geen Pasen was geweest, had men na 
Jezus’ dood niets over hem verteld.18 Er 
zijn die twijfelen aan de bovennatuur-
lijke dimensie in Jezus’ leven, maar voor 
historische informatie over Jezus is men 
aangewezen op het Nieuwe Testament. 
Wil men als historicus recht doen aan 
Jezus, dan moet men de door de evange-
listen gelegde verticale verbindingen met 
God in die informatie verdisconteren. Er 
is continuïteit tussen de “historische Je-
zus” vóór zijn kruisdood en de “Christus 
van het geloof”, van wie getuigd wordt 
dat hij opgestaan is uit de dood.

De meest geciteerde uitspraak van 
Jezus die niet in het Nieuwe Testament 
voorkomt, is: “Wees erkende  
geldwisselaars.”

en sterven de hongerdood, terwijl uw 
huis gevuld is met vele rijkdommen en 
niets daarvan komt bij hen terecht.”” 
Dan volgt de bekende uitspraak dat het 
makkelijker is voor een kameel door het 
oog van een naald te gaan, dan voor een 
rijke om het koninkrijk der hemelen in 
te gaan. Hoewel het origineel in Mat-
theüs 19: 16-29 gaat over navolging, is 
hier armenzorg centraal komen te staan, 
overeenkomstig het verhaal over de rijke 
man en Lazarus. Het heeft er veel van 

weg dat deze versie van het verhaal een 
latere bewerking van het origineel is en 
dus geen woorden van Jezus zelf bevat.11 

Dit is ook het geval bij een ander onder-
deel van het Evangelie van de Hebreeën, 
overgeleverd door Hieronymus.12 Vol-
gens I Korintiërs 15: 7 had Jezus na zijn 
opstanding een ontmoeting met Jacobus. 
Jacobus nam een belangrijke positie in 
onder (Joodse) christenen. Daarom is 
het begrijpelijk dat men de behoefte 
voelde om Paulus’ opmerking over een 
ontmoeting van de opgestane Christus 
met Jacobus nader in te vullen. Zo wordt 
vermeld: “De Heer ging naar Jacobus 
en verscheen aan hem. Want Jacobus 
had gezworen geen brood te eten vanaf 
het moment dat hij uit de beker van de 
Heer had gedronken tot het moment dat 
hij hem verschijnen zag te midden van 
hen die sliepen… “Breng mij een tafel 
en brood”, sprak de Heer. Hij nam het 
brood, zegende het en brak het en gaf 
het aan Jacobus de Rechtvaardige en zei 
tot hem: “Mijn broeder, eet uw brood, 
want de Mensenzoon is verrezen uit de 
dood en verschenen aan hen die slie-
pen.”” Uit het Nieuwe Testament is niet 
bekend dat Jacobus Jezus al navolgde 
voor diens dood, en deelnam aan het 
laatste avondmaal. Het verhaal biedt dan 
ook legendarische informatie.

Bij de Nijl zijn de Oxyrhynchus Papyri 
gevonden, vervaardigd in de tweede of 
derde eeuw. Hiervan bevat Papyrus 840 
een verhaal over een tempelbezoek van 
Jezus en zijn leerlingen. Zij ontmoetten 
“een zekere Farizeeër, een hoofdpriester 
genaamd Levi.” Deze sprak Jezus streng 

toe: Jezus betrad het heiligdom zon-
der zich te hebben gebaad. Bovendien 
hadden zijn discipelen hun voeten niet 
gewassen. Op Jezus’ vraag of hij zelf 
wel rein was, antwoordde Levi dat hij 
inderdaad alle rituele reinigingen had 
toegepast. “De Heer antwoordde: “Wee 
u, blinden die niet kunnen zien! U heeft 
zich gebaad in hetzelfde water waarin 
honden en varkens zich nacht en dag 
wentelen en u heeft de buitenkant van 
uw lichaam gereinigd, die ook hoeren 

en vrouwen van lichte zeden zalven en 
baden teneinde zich mooi te maken voor 
de mannen, terwijl uw binnenkant vol 
van schorpioenen en slechtheid is. Maar 
ikzelf en mijn discipelen, die u ervan 
beschuldigt zich niet te hebben gerei-
nigd, hebben zich ondergedompeld in 
het levende water.”” Op dit punt breekt 
de tekst af, maar duidelijk is de overeen-
komst met Marcus 7: 1-23, waar Jezus 
spreekt over het onderscheid tussen ui-
terlijke en innerlijke reiniging. Op zich is 
het niet onmogelijk dat zo’n ontmoeting 
heeft plaatsgevonden en dat Jezus deze 
woorden gesproken heeft. Tegelijkertijd 
vallen sommige onderdelen van het ver-
haal te betwijfelen: belangrijke priesters 
waren bijvoorbeeld meestal geen farizee-
er. Niets staat echter de conclusie in de 
weg dat dit een authentieke overlevering 
over Jezus zou kúnnen zijn, omdat de 
inhoud niet haaks staat op dat wat over 

Jezus bekend is in het Nieuwe Testament. 
Maar er valt niets te bewijzen.

Ditzelfde geldt voor een verhaal over 
Jezus dat is overgeleverd in de Egerton 
Papyrus 2, een tweede-eeuws manus-
cript. Het bevat een aantal verhalen en 
redevoeringen van Jezus, die overeen-
komsten vertonen met de inhoud van de 
nieuwtestamentische evangeliën, maar 
in onderdelen afwijken. Zo wordt in een 
zeer beschadigd fragment een wonder 
overgeleverd dat niet is vermeld in het 
Nieuwe Testament: “Jezus strekte zijn 
rechterhand uit over de Jordaan … en 
zaaide … en toen … water … bracht 
vrucht voort.” De tekst is weliswaar 
te veel beschadigd om er meer van te 
maken, maar waarschijnlijk is sprake van 
de miraculeuze groei van een bepaalde 
plant. Uiteraard was Jezus in staat zo’n 
wonder te verrichten, maar of hij het ook 
gedaan heeft? Wie zal het zeggen?

Uitspraken van Jezus buiten het 
Nieuwe Testament
De Oxyrhynchus Papyri bevatten met 
name spreuken van Jezus. De eerste ze-
ven spreuken van het Evangelie van Tho-
mas zijn gelijk aan die in Oxyrhynchus 
Papyrus 654, zelfs in volgorde. Maar ook 
andere spreuken zijn overeenkomstig. 
Deze papyri vormen vermoedelijk delen 
van een Grieks origineel van het Evan-
gelie van Thomas. Dat maakt op zijn 
beurt onderdeel uit van de zogenaamde 
Nag Hammadi-teksten, die in 1945 zijn 
gevonden in Egypte. Deze koptische tek-
sten stammen alle uit de tweede helft van 
de vierde eeuw, maar de oorspronkelijke 
geschriften kunnen in sommige geval-
len worden herleid tot de tweede eeuw. 
Verschillende teksten zijn christelijk van 
inhoud. Hoeveel discussie ook bestaat 
over de precieze aard van de christelijke 
teksten; de overheersende opvatting is 
dat deze een gnostische visie op Jezus 
bevatten. Kenmerkend voor de gnostiek 
is de opvatting dat de mens ten diepste 
verwant is aan het goddelijke, maar 
door kwade geestelijke machten van zijn 
goddelijke oorsprong vervreemd is. Door 
kennis (gnoosis) kan de mens hiervan 
verlost worden. In de gnostische visie 
op Jezus verschijnt hij in een lichaam 
op aarde, zonder echt mens te worden. 
Zijn lichamelijke dood en opstanding 
zijn voor gnostici niet interessant – het 
gaat om de leer van Jezus. Er wordt in 
deze teksten dan ook geen aandacht 
besteed aan het leven van Jezus op aarde. 
De aandacht gaat namelijk uit naar wat 

1 Zie Transparant 26.4, pp. 20-23.
2  Zie voor een vertaling van deze teksten 

A.F.J. Klijn (red.), Apokriefen van het Nieuwe 
Testament. Vertaald, ingeleid en toegelicht 
(Kampen 1984-1985).

3  Aldus H.-J. Klauck, Apocryphical Gospels. 
An Introduction (Londen/New York 2003), p. 
64.

4 Eusebius, Historia Ecclesiastica 1.13.
5  A. Mirkovic, Prelude to Constantine. The 

Abgar Tradition in Early Christianity (Berlijn/
New York 2004).

6 Epiphanius, Panarion 50.1.
7  M. Schärtl, ‘Das Nikodemusevangelium, die 

Pilatusakten und die Höllenfahrt Christi,’ in: 
C. Markschies & J. Schröter, Antike christliche 
Apokryphen in deutscher Übersetzung 
(Tübingen 2012), pp. 231-261.

8 Eusebius, Historia Ecclesiastica 6.12.
9  A.J. Köstenberger & M.J. Kruger, The Heresy 

of Orthodoxy. How Contemporary Culture’s 
Fascination with Diversity has reshaped our 
Understanding of Early Christianity (Notting-
ham 2010), p. 43.

10  Origenes, Commentarium in Matteum 
15.14.

11  R.T. France, The Evidence for Jesus (Londen 
1999), p. 69.

12 Hieronymus, De Viris Illustribus 2.
13  Zo G. Quispel, Het Evangelie van Thomas 

(Amsterdam 2010).
14  H.J. de Jonge, ‘Het Evangelie van Thomas,’ 

in: Plein 2,4 (2002), pp. 7-10.
15 France, The Evidence for Jesus, pp. 77-78.
16 Origenes, Commentarium in Ioannem 19.7.
17 France, The Evidence for Jesus, p. 68.
18  M. de Jonge, Jezus. Inspirator en Spelbreker 

(Nijkerk 1971), pp. 41 en 116-118.

De waarde van het Evangelie van 
Thomas is afhankelijk van de visie op 
de historische betrouwbaarheid van 
het Nieuwe Testament.

Oxyrhynchus Papyrus 840, Bodleian 
Library Oxford Beeld Bodleian Library
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AALDERS

Ds. P.J. Stam

De erfenis van Aalders
Op 25 december 2005 overleed ‘dominee’ doctor Willem Aalders. Een erudiete, 
veelbelezen, fijnzinnige, hoogbegaafde en invloedrijke orthodox-protestantse 
theoloog en schrijver. Hij was geliefd en geprezen, maar werd ook tegengewerkt 
en bekritiseerd. Hij had een soortgelijk karakter als van een van zijn leidslieden, 
Herman Friedrich Kohlbrugge. Onbuigzaam. Overtuigd. Sterk en krachtig. Welke 
kern in zijn theologie is tien jaar na zijn dood van belang om te weten?

Het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog was beslissend voor het leven 
en werken van Aalders. Hij ervoer er 
de ‘Gottesfinsternis’, de Godsverduis-
tering, de nacht van het nihilisme in. 
Diep geschokt ging hij op zoek naar het 
antwoord op de vragen van de geschie-
denis. Op de gruwelen en raadselen van 
de moderne wereld, en de verdwijning 
van de eeuwigheids- en zielsdimensies 
van de mens. 

Zijn antwoord vond hij vanaf het begin 
in de presentie van God in de wereld 
middels de una sancta, de ecclesia, de 
kerk en haar getuigenis. Met haar, zo 
stelde hij, is een beslissende fase in de 
geschiedenis aangebroken op weg naar 
het koninkrijk der hemelen, het rijk van 
Jezus Christus. Op weg naar de dag der 
dagen! Dat is levenslang de kern van 
Aalders’ werk gebleven. Vanaf zijn De 
oerchristelijke gemeente tot en met zijn 
De KERK, het hart van de wereldge-
schiedenis. 

En zo zocht hij naar een weg om haar 
charismatische, eschatologische, eigen 
en absurde, maar daarnaast juist echte 
en volle pinksterwerkelijkheid te leven 
en te beleven. De enige en laatste werke-
lijkheid! Bron van hoop en verwachting! 
Maranatha!

Liturgische beweging
In deze zoektocht van Aalders kan men 
drie perioden ontwaren. Tijdens de eer-
ste periode benadrukte hij de liturgische 
en sacramentele gestalte van de kerk. 
Vandaar ‘zijn’ Haagse Maranathakerk, 
met de beruchte en omstreden knielban-

ken. Vandaar zijn medewerking aan het 
blad Kerk en Eredienst. Op mijn vraag 
waarom hij daarmee gestopt was, zei hij: 
“Het was te laat. De afbraak en de uit-
holling en het “Ni Dieu, Ni Maître”-den-
ken was al zo ver doorgedrongen in de 
westerse cultuur en de westerse mens, 
middels verzakelijking, technocratie, 
intellect en rationalisme en in de kerk 
middels wetticisme en verdogmatisering 
en verkokering van het geloof, dat die 
liturgische beweging kwam als mosterd 
na de maaltijd.” Deze eerste periode 
duurde ongeveer tot aan Aalders’ oratie 
als lector in Nijmegen, die de titel droeg 
Luther de derde Elia. 

In de periode die daarop volgde, bena-
drukte Aalders steeds meer de eeuwig-
heid, het innerlijk, de ziel, de prediking 
en de rechtvaardiging door het geloof 
alleen. Dit is met name te zien in publi-
caties als Theologie der verontrusting, In 
verzet tegen de tijd, De grote ontsporing, 
Antwoord op de Godsverduistering. 
Het is de tijd van De Open Brief en Het 
Getuigenis, begin jaren zeventig. In deze 
periode beklemtoonde en omschreef 
Aalders dat en hoe de geschiedenis als 
leeg en zinloos werd ervaren. Dat en 
hoe men verviel tot existentialisme en 

atheïsme. Dat en hoe de kerk toegaf aan 
de tijdgeest middels allerlei moderne 
theologieën. Negatieve, kritische en 
horizontale theologieën. 
Maar door die armoede en leegte heen 
hoorde hij een schreeuw om een echte, 
ware kerk. Een kerk die in haar oor-
spronkelijke katholieke gestalte van een 
geloofsgemeenschap, ontsprongen aan 
een bekering, een levenswending, een 
conversio, is uitgegroeid tot draagster 
van een universele of katholieke wereld-
beschouwing. Een kerk die leeft uit de 
ervaring dat zich in lijden en sterven, in 
opstanding en hemelvaart van de his-
torische figuur van Jezus Christus, een 

apocalyptische wending heeft voltrokken 
die het hart en de kern van het evangelie 
is. Een kerk die vanuit deze geloofserva-
ring weet dat haar eigenlijke leven met 
Christus, verborgen is in God. Haar le-
vensroeping is dat te belijden en daarvan 
hymnisch te getuigen, hunkerend naar 
haar volle openbaring in de voleinding 
der tijden.

Protest
De laatste periode die we kunnen 
constateren in het leven en werk van 
Aalders, wordt gekenmerkt door een 

Door armoede van nihilisme en  
horizontale theologie heen, hoorde 
Aalders schreeuw om een echte,  
ware kerk.



Dr. W. Aalders, Beeld RD
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verdiepte verantwoording van zijn 
protest. Van een overgang van de anti-
thetische naar de getuigende, thetische 
verwoording. Van de nadruk op het 
belang van het zogenaamde ‘Griekse 
denken’. Er kwamen prachtige publica-
ties, zoals zijn Schepping of geschiede-
nis, Burger van twee werelden, Plato en 
het christendom. 

Aalders beschreef de wijze waarop 
de Heilige Geest in diens voortgaande 
openbaring naast en na het ‘Hebreeuwse 
denken’ heel nadrukkelijk het zogenaam-
de ‘Griekse denken’ heeft toegeëigend 
en geïntegreerd in de wordingsgeschie-
denis van het evangelie. Dit werd toen 
stelselmatig ontkend. Deze ontkenning 
leidde tot een judaïsering van het geloof, 

tot een denken waarin de eeuwigheids-
dimensie ontbrak. Geen nova creatio 
in Christus. Horizontalistisch hier-
en-nudenken, waarin deze wereld, dit 
bestaan en deze mens centraal stond. 
Ten slotte onderbouwde Aalders zijn 
visie in werken als De Septuagint, De 
apocalyptische Christus en Apocalyps en 
Evangelie. 

Gevecht met de tijdgeest
Eerder stelde ik dat Willem Aalders al-
tijd een orthodox-protestants theoloog is 
geweest. En dat hij in de drie genoemde 
perioden het antwoord vond op zijn 
vragen en worsteling met de tijdgeest, in 
de presentie en gestalte van de kerk. In 
zijn De KERK het hart van de wereld-
geschiedenis betoogde hij dan ook dat 
de metanoia (bekering) van het ideolo-
gische denken tot Christus Pantokrator, 
de kerk haar plaats in de geschiedenis 
teruggaf als een getuigende kerk, een 
Ecclesia marturousa. 

Zij is meer en anders dan een belij-
dende kerk. Zij staat dieper in de tijd, 
in de geschiedenis, in de wereld. Haar 
verkondiging is actueler, strijdbaarder, 
wervender, wereldbetrokkener, imperi-
aler. Zij onderkent de verleidingen en 
gevaren helderder dan de goegemeente. 

Zo keert de kerk zich tegen alle stem-

men in en buiten de kerk die het evan-
gelie en de apostolische overlevering 
aanvechten en ter discussie stellen. Niet 
minder keert zij zich tegen alle verbas-
teringen van het evangelie en van de 
traditie, onder invloed van hedendaagse 
ideologieën en modieuze stromingen: 
Anathema! Vervloekt!

Daarbij stelde Aalders dat de kerk 
zich niet terug dient te trekken in enige 
vorm van wereldverzaking (wat hem 
dikwijls ten onrechte is verweten) of 

van broeikasachtige cultivering van het 
innerlijk leven der vromen – zij dient 
ook niet te verwereldlijken zoals de 
nieuwe theologie wil. Zij moet werelds 
zijn. Uitgesproken christelijk in een niet-
christelijke wereld. Ondergedompeld in 
deze wereld en toch geheel doortrokken 
van het leven van God in ons. 

In bovengenoemd verband hield 

Aalders zich ook bezig met politiek 
en historie. Hij interesseerde zich met 
name voor de effecten van de verlich-
ting op het moderne denken, en voor de 
invloed van Groen van Prinsterer op het 
christelijk denken in ons land. Daarnaast 
schreef hij over ethische zaken, zoals 
het huwelijk, die zwaar onder druk van 
de tijdgeest stonden, en over onderwijs 
en filosofie (Plato). Maar de publicaties 
daaromtrent zijn altijd bepaald door zijn 
zoektocht naar de zin van de geschiede-
nis en zijn antwoord daarop middels de 
presentie en gestalte van de kerk.

Aalders en De Graaff
Ten slotte wil ik, vanwege Aalders’ 
nadruk op het belang van het ‘Griekse 
denken’, hem hier nog kort vergelijken 
met dr. Frank de Graaff, de theoloog, 
cultuur- en godsdienstfilosoof en schrij-
ver. Zij waren allebei destijds gezagheb-
bende theologen.

Beiden leefden en publiceerden in de-
zelfde tijd. Zij hadden allebei een grote 
schare volgelingen en leerlingen. Zij 
wilden beiden ook orthodox-protestants 
theoloog zijn. Zij hadden allebei de gave 
van de fascinatie. Daarmee bedoel ik 
aantrekkelijkheid en onweerstaanbaar-
heid. Wanneer je hun preken nu nog 
hoort, kom je niet los van hun woorden, 
hun inhoud en hun enorme zeggings-
kracht. 

Ook bereikten beiden mensen met di-
verse achtergronden, van links tot rechts 
in de kerk. Zij stonden allebei zeer kri-
tisch ten opzichte van de ontwikkelingen 
in de westerse cultuur. Beiden werden 
diep geraakt door de gebeurtenissen van 
de Tweede Wereldoorlog en de Jodenver-
volging. Zo bewaarde Aalders thuis een 
gele Jodenster. De Graaff had een Joodse 
vrouw. 

Aalders sprak over “archonten”, ofwel 
tussenmachten in de mythische tijd. De 
Graaff sprak over cultuurgoden als tus-
senmachten. Beiden waren markante en 
erudiete persoonlijkheden.

‘Feindliche Brüder’
Maar toch zijn de verschillen groter: 
Aalders wilde dat de kerk ondergedom-
peld in de wereld leefde, zonder van 
de wereld te zijn. De Graaff zag echter 
bijvoorbeeld de techniek als een allesver-
nietigende macht, waarvan men zoveel 
mogelijk afstand diende te houden. Hij 
stond veel minder in de wereld.

Aalders zag de Frans Revolutie en de 
verlichting als kernmoment van de crisis 
in de Europese cultuur en kerk. De 

Graaff daarentegen het jaar duizend als 
dit moment.  

Aalders zag de gestalte en presentie van 
de kerk als het ultieme antwoord op de 
crisis in de Europese cultuur en kerk. De 
Graaff noemde de verborgen heerlijkheid 
van God in Israël en in Jezus als haar 
vleesgeworden Thora als het antwoord. 

Bij Aalders had het christelijk geloof, 
de kerk, en haar geschiedenis en haar 
bestaan beduidend meerwaarde boven 
het diepste wezen van Israël. Israël 
bedoelt de Christus en de kerk. Derhalve 
overstijgt Christus Kyrios het Joodse 

messianisme, Jezus de Christus. En zo 
leefde hij in verwachting. Je zou het een 
prospectief denken kunnen noemen. 

De Graaff daarentegen zag Israël en 
de Thora beide als meerwaarde ten 
opzichte van Christus en de kerk. Hij 
‘judaïseerde’ het Nieuwe Testament en 
het christelijk geloof. Hij herleidde de 
nieuwtestamentische taal en het nieuw-
testamentische bewustzijn tot de taal van 
de Midrasj-literatuur. Hij verwierp het 

‘Griekse denken’ en verfoeide elke vorm 
van toe-eigening daarvan. Wonende in 
Jeruzalem bereikte hij Hellas en Rome 
niet meer. Het ging hem om een directe 
band met God, zonder tussenwezens. 
In zijn denken staan de volgende zaak 
zwaar onder druk: de scheppingsleer, de 
relatie pre-existentie en pro-existentie, 
het middelaarschap van Christus, de 
relatie eeuwige Thora en eeuwige Zoon 
van God, de relatie tussen voorzienig-
heid en de rol van de tussenwezens in 
de heils- en profane geschiedenis, en 
de relatie tussen ‘inwijding’ en geloof 

en wedergeboorte. Zijn denken zou je 
daarom, naast speculatief, ook retrospec-
tief kunnen noemen. 

Het denken van deze twee groten uit 
onze jongste kerkgeschiedenis gaat dus 
juist in het verstaan van de Schriften di-
ametraal uiteen. Aalders dacht voluit en 
volstrekt nieuwtestamentisch. De Graaf 
daarentegen dacht voluit en volstrekt 
oudtestamentisch. Uiteindelijk zijn zij 
‘feindliche Brüder’.

Maranathakerk, Den Haag. Beeld Atlantikwalldenhaag.nl

Aalders dacht nieuwtestamentisch en 
keerde zich tegen judaïsering van het 
christelijk geloof.

De kerk moet  
ondergedompeld 
in de wereld  
leven, zonder van 
de wereld te zijn.

Dr. Frank de Graaff. Beeld www.spinoza.blogse.nl

PERSONALIA
Ds. Pieter Johannes 
(Piet) Stam (1951) uit 
het Zuid-Hollandse 
Katwijk is hervormd 
emerituspredikant 
binnen de Protestantse 

Kerk in Nederland. Hij kende Aalders 
persoonlijk en noemt zichzelf een 
levenslange leerling van hem. In 
2010 publiceerde Stam over Aalders 
het boek Het oog omhoog, het hart 
naar boven. 
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De onderzoekstafel. Beeld C.J. Veldman

Pijlpunten. Beeld C.J. Veldman

ONDERWIJSRUBRIEK – DE TIEN TIJDVAKKEN DEEL 1



1. Jagers en boeren

Archeologie  
in de klas
Tijdvak 1: De tijd van jagers en boeren 

Veel lezers van Transparant zijn geschiedenisdocent. Daarom biedt de nieuwe  
onderwijsrubriek De tien tijdvakken praktische lesideeën en inhoudelijke  
verdieping. De rubriek heeft dezelfde indeling als het Nederlandse geschiedenis-
onderwijs: de tien tijdvakken en de bijbehorende vijftig vensters. 

Christiaan Veldman

Tijdens de les graven leerlingen zelf 
pijlpunten op en maken ze vonken met 
vuurstenen. Deze ervaringen worden 
gekoppeld aan (eerder behandelde) 
leerstof over de levenswijze van jagers 
en verzamelaars in Nederland. De les 
kan gemakkelijk vakoverstijgend worden 
gemaakt door bijvoorbeeld aandacht te 
besteden aan de Scandinavische her-
komst van sommige vuurstenen. Een 
andere mogelijkheid is dat het opgraven 
van pijlpunten wordt gebruikt als ver-
trekpunt voor een les over archeologie, 
met aandacht voor de thema’s opgraving, 
onderzoek, conservering, publicatie en 
tentoonstelling. 

Deze les maakt deel uit van de lessen-
serie over de tijd van jagers en boeren, 
zoals die in de brugklas van het voort-
gezet onderwijs wordt gegeven. In een 
vwo-brugklas van een Rotterdamse open-

bare school voor tweetalig onderwijs is 
de les reeds uitgevoerd. Door variatie in 
de hoeveelheid aangeboden theorie en 
concepten is de les echter eenvoudig aan 
te passen aan verschillende niveaus.

Waarom werkt dit?
In iedere les is het belangrijk om rele-
vante voorkennis van leerlingen te acti-
veren. Bij een les over archeologie kan 
dat bijvoorbeeld door te vragen naar de 
ervaringen van leerlingen bij een bezoek 
aan een museum of de hunebedden. Op 
deze manier worden eerdere ervaringen 
gekoppeld aan de nieuwe informatie van 
de les. In het voortgezet onderwijs wordt 
echter vaak vergeten dat ook het creëren 
van een nieuwe ervaring in de klas veel   
heeft. Deze sensatie bevordert namelijk 
het verwerken van onbekende lesstof. 
De nieuwe ervaringen in dit lesvoor-

beeld zijn het eigenhandig opgraven en 
schoonmaken van pijlpunten, en het 
maken van vonken met vuurstenen. Het 
effect van deze nieuwe ervaringen is te 
verklaren door het feit dat ze voldoen 
aan de basisbehoeften van de leerling, 
zoals die door J. Brophy zijn beschreven: 
autonomie (ik mag zélf met vuurstenen 

slaan), competentie (ik ben eigenhandig 
in staat zo hard met vuurstenen te slaan 
dat er vonken vanaf schieten) en verbon-
denheid (de leerlingen helpen, corrigeren 

Het creëren van 
een nieuwe  
ervaring in de klas 
heeft veel effect
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Noten
1  M.D. Merrill, ‘First Principles of Instruction’, Educa-

tional Technology Research and Development 
50 (2002, 3)  47.

2  J. Brophy, ‘Self-determination theory of intrinsic 
motivation: meeting students’ autonomy needs 
for autonomy, competence and relatedness’, 
in: Motivating students to learn (New York, 2004) 
183-219.

3  M. Broekaerts, ‘The crucial role of motivation and 
emotion in classroom learning’, in: The Nature 
of Learning: Using Research to Inspire Practice 
(Parijs, 2010) 100. 

en complimenteren elkaar bij het vonken 
maken). Positieve emoties als plezier 
en trots die de leerlingen bij deze taken 
kunnen ervaren, versterken bovendien 
hun motivatie voor het vervolg van de 
lessenserie over de prehistorie. 

Wat is het doel van de les?
Het doel van deze les is tweeledig. Ten 
eerste gaan we ontdekken of er écht 
vonken ontstaan met vuurstenen. De 
leerlingen worden aangemoedigd om niet 
alleen goed te kijken (gordijnen dicht), 
maar ook te ruiken. Ten tweede gaan de 
leerlingen zelf ontdekken wat hun docent 
beweerde te hebben gevonden op een 
bekende archeologische plek in de buurt 
van hun woonplaats. In de voorgaande 
les is uitgebreid stilgestaan bij de vondst 
van de visfuik in Bergschenhoek, een 
plek die deze Rotterdamse kinderen goed 
kennen. Met name de jongens vinden 
het een erg spannend idee dat de docent 
dergelijke vondsten zou hebben gedaan, 
en vragen zich terecht af hoe legaal dat 
is. Maanden later hebben ze het er nog 

over: “Meneer, we dachten dat u in de 
gevangenis zat, omdat u die pijlpunten 
illegaal had opgegraven!”

Het activeren van voorkennis
In een eerdere les hebben de leerlingen 
al een YouTube-filmpje gezien waarin 
vuur werd gemaakt met vuurstenen. We 
bespreken kort hoe dat ook alweer ging. 

Op tafel staat, naast de vuurstenen, ook 
een papieren zak met zwarte aarde en 
bladeren, met daarin de nog onbekende 
vondsten. Wat verwachten de leerlingen 
te vinden, op basis van hun kennis van 
jagers en verzamelaars? Hoe leefden 
deze mensen?

Het presenteren van nieuwe infor-
matie
Deze lesfase is vandaag kort: de leer-
lingen krijgen een korte uitleg over het 
onderzoek. Midden in het lokaal vormen 
vier tafeltjes een grotere onderzoekstafel. 
De tafels zijn met kranten bedekt. Plastic 
messen en lepels uit de kantine vormen 
het gereedschap, terwijl water en wc-

papier moeten volstaan in het reinigings-
proces van de vondsten. Voorzichtig! 

Wat doet de leerling?
De docent start centraal. Een voor een 
mogen de leerlingen de aarde doorzoe-
ken op vondsten, en die daarna schoon-
maken en aan de klas tonen. Na een paar 
beurten kan de klassikale betrokkenheid 
dalen. Daarom wordt de hele klas uitge-
nodigd om rond de vier tafels te komen 
staan. Met 25 leerlingen kan dat net. De 
pijlpunten worden vergeleken en gaan 
van hand tot hand. Minutieus wordt de 
aarde onderzocht op meer vondsten. 
Enkele leerlingen vragen zich af of de 
pijlpunten “echt” zijn. 

Het oefenen met de vuurstenen is voor 
de leerlingen niettemin de echte uit-
daging van de les. De docent ziet erop 
toe dat iedere leerling een kans krijgt 
om te oefenen. Daarnaast let de docent 

op de veiligheid: hij of zij instrueert de 
leerlingen om de stenen laag te houden, 
in verband met de splinters. De docent 
moedigt de leerlingen aan om ook aan de 
stenen te ruiken, en zo al hun zintuigen 
te benutten.

Afronding
Voor in de klas worden de vuurstenen en 
de zojuist gevonden pijlpunten ten-
toongesteld. De docent verwoordt nog 
eens de conclusie van de les: we hebben 
ontdekt dat vuurstenen écht werken, 
en op welke manier. Ook hebben we 
geconstateerd dat de vroege bewoners 
van Bergschenhoek pijlpunten tot hun 
beschikking hadden voor de jacht. Ten 
slotte vouwt de docent de kranten om 
de hoop aarde heen en leerlingen helpen 
met het terugzetten van de tafels. 

Hoe kom ik aan vuurstenen? 
Nederland heeft een eigen vuursteen-
groeve in Zuid-Limburg. Daarnaast 
komen overal in de Nederlandse 
bodem ook losse vuurstenen voor. 
De beste vindplaatsen voor Scandi-
navische vuurstenen zijn de Drentse 
heidevelden, Texel, de Hondsrug in 
Drenthe en Groningen, en de Utrecht-
se Heuvelrug. Vuurstenen uit het 
zuiden vind je in het rivierengebied. 

Hoe kom ik aan pijlpunten?
Replica’s van pijlpunten koop je in 
de museumwinkels van het Archeon 
(Alphen aan de Rijn) en het Rijks-
museum van Oudheden (Leiden). 
Originele mesolithische en neolithi-
sche pijlpunten en vuistbijlen koop je 
legaal online op catawiki.nl. 

Aandachtspunten bij deze les
n  De jongens kunnen erg druk wor-

den, terwijl de betrokkenheid van 
de meisjes kan achterblijven.

n  Door leerlingen om de centrale 
tafel heen te laten staan, wordt de 
betrokkenheid bij de les vergroot. 

n  Het werken met vuurstenen 
heeft een zeker risico, vanwege 
de vonken en de splinters, maar 
brandgevaar lijkt niet aan de orde. 
Het is vooral zaak om de ogen te 
beschermen. Bespreek deze lesop-
zet met collega’s in de vakgroep, en 
regel beschermende brillen bij uw 
collega’s van de afdelingen handen-
arbeid, techniek of metaal. 
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In deze rubriek maak je kennis met de beste christelijke 
docenten geschiedenis in het voortgezet onderwijs.  

Naam: Dieke Heijboer-Paul
School: Driestar College, Gouda

Welke opmerking van een leerling bracht je aan 
het lachen of uit je evenwicht?
“De vraag waarom ik voor de klas stond als ik geschie-
denis gestudeerd had. Of ik geen betere baan kon 
krijgen... En het blijft leuk als leerlingen je per ongeluk 
“mama” noemen.”

Waarom geschiedenis?
“Geschiedenis vond ik zelf altijd het leukste en interes-
santste schoolvak. Tijdens mijn studie geschiedenis ben 
ik aan het werk gegaan als docent. Het is een uitda-
ging om het vak ook voor de leerlingen die het moeilijk 
of saai vinden, aantrekkelijk te maken!”

Als je moet kiezen in je les: archeologie of 
kunstgeschiedenis?
“Kunstgeschiedenis! Van archeologie weet ik erg weinig 
en met kunstgeschiedenis kun je goed een bepaald 
aspect van de lesstof extra belichten of van een andere 
kant bekijken. Een groot schilderij op het bord dat ge-
maakt is in de middeleeuwen en daarnaast een schil-
derij dat gemaakt is in de renaissance laat leerlingen 
letterlijk de verschillen zien.”

Wat is je beste onderwijstruc?
“Altijd enthousiast over het vak blijven en lesgeven van-
uit de relatie met de leerling.”

Aan wie geef je het stokje door?
“Aan Pieter Prins, docent op het Driestar College in 
Gouda. Ik heb er bewondering voor hoe hij de geschie-
denis weet over te brengen aan vmbo-leerlingen.”

SUPER
docent
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Integendeel, daar zijn sinds de middel-
eeuwen talloze, uiterst kwaadaardige 
beschuldigingen bijgekomen: hostie-
schending, rituele moord, vervuiling van 
bronnen, woeker, samenzwering met de 
duivel en - meer in het algemeen - com-
plotteren tegen de christelijke wereld. 
In de negentiende eeuw werden Joden 
beschuldigd van beurszwendel, pogingen 
de niet-Joodse wereld te ru√Øneren, en 
het vervuilen van het zogeheten oor-
spronkelijke, zuivere Arische ras. Al deze 
beschuldigingen zijn en waren volstrekt 
onzinnig, zoals iedereen die ook maar 
even nadenkt direct kan concluderen. 
Toch zijn deze beschuldigingen nooit 

meer uit het Europese gedachtegoed 
verdwenen.  

Anders dan bij (bijna) alle andere 
varianten van racisme en vreemdelingen-
haat ligt er aan het antisemitisme geen 
concreet conflict ten grondslag. Vrijwel 
altijd ontstonden etnische vooroordelen 
ofwel door spanningen over territoriale 
conflicten, al dan niet uitlopend op een 
oorlog, ofwel waren ze het gevolg van 
conflicten om politieke en economische 
macht in een stad of regio. In het geval 
van mensen van Afrikaanse afkomst ging 
het om een ander soort belangenconflict, 
de rechtvaardiging van slavernij of an-
dere vormen van arbeidsonderdrukking. 

Vooroordelen zijn en waren (bijna) altijd 
verbonden met concrete conflicten en 
concrete belangen.

Angst
Bij het antisemitisme lijkt dat niet het 
geval. Misschien kunnen anti-Joodse 
uitlatingen van geestelijke leiders in de 
oudheid en vroege middeleeuwen nog 
verklaard worden uit de angst voor een 
bekering van christenen tot het joden-
dom. Er werd bijvoorbeeld gedacht dat 
dit zou kunnen gebeuren uit opportunis-
me, omdat de christenen werkten voor 
een Joodse koopman of grondbezitter, of 
omdat de christelijke bevolking weinig 

Jodenhaat is nauw  
verbonden met  
geschiedenis Europa
De geschiedenis van het antisemitisme behoort tot het terrein van de geschiedenis 
van etnische conflicten en van racisme. Maar de geschiedenis van het antisemi-
tisme is tegelijkertijd uitzonderlijk. Van alle vormen van vreemdelingenhaat heeft het 
verreweg de langste geschiedenis. Al in de begintijd van het christendom keerden 
christelijke leiders en theologen zich in felle bewoordingen tegen de Joden, die zij 
schuld aan de kruisiging van Christus verweten. In de Europese geschiedenis is die 
beschuldiging eigenlijk nooit meer verdwenen. 

Chris Quispel

Beeld Chris Quispel



HETE HANGIJZERS

Antisemitisme is uitzonderlijker dan andere vormen 
van vreemdelingenhaat of racisme, betoogt Chris 
Quispel in zijn nieuwste boek. Waarom en hoe 
heeft Jodenhaat de West-Europese geschiedenis 
zo diepgaand beïnvloed? Daarover gaan Chris 
Quispel en Bart Wallet met elkaar in debat.

RUBRIEK   HETE HANGIJZERS inzicht had in de verschillen tussen 
jodendom en christendom. 

In later eeuwen was er echter geen 
sprake meer van een concreet conflict of 
een duidelijke dreiging uit de Joodse ge-

meenschap. De Europese Joden vormden 
een kleine, gesegregeerde groep, die op 
geen enkele manier een gevaar vormde 
voor de omringende samenleving. Toch 
geloofden velen dat hun aanwezigheid 
een acuut probleem was. Aan het einde 
van de negentiende eeuw raakten antise-
mieten er steeds meer van overtuigd dat 
de Joden een bedreiging vormden voor 
de toekomst van de Europese samenle-
ving. Deze angst leidde hoe langer hoe 
meer tot het gevoel dat er een oplos-
sing moest komen voor het ‚ÄòJoodse 
probleem‚". 

Beschuldiging Godsmoord
Anti-Joodse beeldvorming en Jodenhaat 
behandelt deze geschiedenis. Hoewel 
er al in de christelijke oudheid grote 
conflicten zijn geweest tussen Joden en 
niet-Joden, met name in Egypte, moet 
de geschiedenis van het antisemitisme 
toch beginnen met de opkomst van het 
christendom. De eerste christenen waren 
Joden, want alleen Joden geloofden in de 
komst van een Messias. Dit zorgde vanaf 
het begin voor een fundamenteel conflict 
binnen de Joodse gemeenschap: tus-
sen degenen die geloofden dat Christus 
inderdaad de Messias was en degenen 
die daar niet in geloofden. Vanzelfspre-
kend was dit twistpunt zo fundamenteel 
dat de breuk die toen ontstond, nooit 

meer is geheeld. Het conflict werd 
verder verscherpt doordat, vrijwel vanaf 
het begin, christenen de Joden ervan 
beschuldigden de Messias niet alleen niet 
te hebben herkend, maar hem zelfs te 
hebben vermoord. Deze beschuldiging 

van Godsmoord bestaat tot op de dag 
van vandaag. In West-Europa horen we 
er de laatste tijd weinig over, maar dat 
betekent zeker niet dat ze is verdwe-
nen. Hoe zwaar deze beschuldiging ook 
was, deze leidde echter niet direct tot 
vervolgingen. Dat zou pas gebeuren in 
1096 in de Rijnstreek, tijdens de eerste 
kruistochten.

Ook na 1096 bleven West-Europese 
Joden met tussenpozen het slachtoffer 
van vervolgingen en verbanningen. Het 
dieptepunt hiervan was in de tijd van de 
grote pestepidemie (1347-1351), toen 
overal in Europa Joden werden vervolgd 
omdat zij schuld zouden hebben aan 

het uitbreken van de pest. In de eeuwen 
daarvoor waren kwaadaardige nieuwe 
vooroordelen geformuleerd aan het adres 
van de Joden. Zij zouden complotten 
smeden met de duivel, bronnen vergif-
tigen en kinderen vermoorden voor hun 
gruwelijke religieuze rituelen. Grote ge-
volgen had het  - eveneens in de middel-
eeuwen gegroeide - idee dat Joden zich 
vooral bezighielden met woeker, dat zij 
financieel onbetrouwbaar waren en altijd 
zouden proberen hun zakenpartners te 
bedriegen. Al deze vooroordelen zouden 
deel gaan uitmaken van het Europese 
collectieve bewustzijn en nooit meer echt 
verdwijnen. 

Antisemitisme 
kent geen  
concreet conflict 
als oorzaak

Antisemitisme 
ontstond pas bij 
het begin van het 
christendom
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Het is een echt Leids boek geworden. 
Quispel bouwt voort op het werk van 
zijn voorganger en leermeester, de 
hoogleraar sociale geschiedenis Dik 
van Arkel. Deze heeft in 2009 zijn 
levenslange bezinning op antisemitisme 
verwoord in The drawing of the mark of 
Cain: A socio-historical analysis of the 
growth of anti-Jewish stereotypes (AUP). 
Verschillende bruikbare en overtuigende 
concepten van Van Arkel vormen dan 
ook Quispels voornaamste theoretische 
kader: “secessiefrictie” voor de spanning 
tussen christendom en jodendom in de 
tumultueuze ontstaansperiode van de 
eerste, “genealogie van stereotypen” voor 
de opeenvolging van anti-Joodse beelden 
door de eeuwen heen, en “functioneel 
vooroordeel” als aanduiding voor het 
politiek gebruik van anti-Joodse beelden 
door dominante groepen. In zekere zin 
kan Quispel beschouwd worden als het 
spiegelbeeld van Van Arkel: waar de 
laatste de geschiedenis gebruikte om zijn 
veelomvattende theorie over antisemi-
tisme te ontwerpen, gebruikt Quispel 
theoretische concepten om het verhaal te 
laten spreken. In die zin vormt dit boek 
een welkome aanvulling op Van Arkels 
werk.

New Perspective on Paul
Quispels boek is gegroeid vanuit de 
colleges en dat is goed zichtbaar. Het is 

grotendeels een bespreking van rele-
vante literatuur, waarbij de auteur veelal 
in een slotparagraaf tot een balans of 
enkele eigen concluderende opmerkingen 
komt. Met name voor de latere periode 
is de literatuur vaak goed gekozen; voor 
de vroegere fase is de keuze soms wat 
willekeurig. Niet altijd worden daar de 
meest recente en toonaangevende au-
teurs gepresenteerd. Neem bijvoorbeeld 
het onderzoek naar de apostel Paulus. 
Terecht voert Quispel Daniel Boyarin 
op, echter naast verouderde auteurs als 
Ruether, Fast, Gager en Epp. Het thans 
gangbare New Perspective on Paul, met 
zijn diepgaande bezinning op Paulus’ 
positionering in het jodendom, zou de 
auteur verder hebben gebracht.

Antisemitisme, zo stelt Quispel, is 
historisch gezien een uniek verschijnsel, 
dat weliswaar raakvlakken met andere 
vormen van racisme vertoont, maar daar 
beslist niet in opgaat. Het voornaamste 
argument voor deze stelling is de irrati-
onaliteit van antisemitisme: Joden vorm-
den vrijwel altijd een kleine, kwetsbare 
groep en waren nooit een bedreiging 
voor de dominante groep. Voor andere 
vormen van  racisme zijn veelal wel 
direct aanwijsbare politieke of sociaal-
economische factoren als verklaring te 
geven. Ik ben geneigd Quispel hierin bij 
te vallen, hoewel het trekken van een te 
vlotte conclusie ons de mogelijkheid kan 

ontnemen om de dwarsverbanden over 
en weer waar te nemen.

Antisemitisme en anti-judaïsme
De wortel van het antisemitisme zoekt 
Quispel uiteindelijk in het christendom. 
Hoewel hij aangeeft dat ook in de oud-
heid tal van kritische denkbeelden ten 
opzichte van Joden voorkwamen, vindt 
hij een ontwikkelde vorm van Jodenhaat 
pas in de vroege kerk. Iedere onderzoe-
ker zal Quispel gelijk moeten geven in 
diens stelling dat het christendom een 
belangrijke, negatieve factor is geweest 
in de ontwikkeling van het antisemi-
tisme en de ‘catalogus’ van anti-Joodse 
beelden. 

Of het christendom echter ook als de 
wortel daarvan beschouwd moet worden, 
hangt sterk af van de definitie die wordt 
gekozen. Wat maakt dat Quispel hier 
wel van antisemitisme spreekt, maar bij 
de Grieks-Romeinse auteurs nog niet? 

Bart Wallet

Al enige decennia wordt aan de Leidse universiteit een speciaal vak antisemitisme ge-
geven. Vele lichtingen geschiedenisstudenten hebben op deze manier kennisgemaakt 
met het fenomeen van Jodenhaat in de loop der eeuwen: van de oudheid via de 
middeleeuwen naar de Shoah en het hedendaagse antisemitisme. Maar zij zullen zich 
ook zeker hebben gebogen over antisemitisme als historiografisch probleem. Want be-
staat er wel zoiets als een eeuwenoud antisemitisme, of is het veeleer een steeds nieuw 
opduikend fenomeen? Is het niet eigenlijk pas in de negentiende eeuw ontstaan? Kan 
er wel over eeuwenlange continuïteit gesproken worden zonder het historische karakter 
van het begrip geweld aan te doen? Het zijn lastige en belangrijke vragen. Daarom is 
het goed dat Chris Quispel zijn collegestof nu voor een breder publiek heeft uitgewerkt.

Dilemma’s rond 
het antisemitisme

Het anti-Joodse stereotype
Alle grote veranderingen in de Europese 
samenleving, zoals de opkomst van 
het handelskapitalisme, de industri√´le 
revolutie, de urbanisatie, de Franse 
Revolutie en het einde van de standensa-

menleving, zorgden net zo min voor het 
verdwijnen van de anti-Joodse voor-
oordelen. Integendeel, er werden juist 
nieuwe vooroordelen aan het anti-Joodse 
stereotype toegevoegd. In dit verband 
heeft historicus Dik van Arkel gespro-
ken over ‚"de functionaliteit van het 

stereotype‚". Hij bedoelt daarmee dat in 
de loop der eeuwen in West-Europa een 
breed scala aan vooroordelen is ontstaan 
ten opzichte van de Joden, waarmee een 
groot aantal maatschappelijke problemen 
leek te kunnen worden verklaard. Anti-
Joodse vooroordelen gaven een schijn-
bare verklaring voor ellende waarmee 
mensen konden worden geconfronteerd. 
Zij werden daarmee functioneel en dat 
maakte het buitengewoon moeilijk ze te 

bestrijden. Steeds meer werden Joden 
gezien als vreemdelingen die zich nooit 
aan zouden kunnen passen. Als een staat 
binnen de staat. Aan het einde van de 
negentiende eeuw werden Joden zelfs als 
een apart ras gezien. Ook kregen zij de 
schuld van economische crises: angstige 

burgers, die zich bedreigd voelden door 
de vooruitgang, zagen daarin de hand 
van de Joden. Zo begon in dit klimaat, 
met name in Duitsland en Frankrijk, 
het idee te ontstaan dat ‚"de Jood‚" een 
bedreiging was voor de toekomst van het 
land. De Arische volkeren zouden strijd 
moeten voeren met de Joden om de hege-
monie in Europa. Pas met het verdwijnen 
van de Joden zou het Arische Europa zijn 
ware grootheid kunnen verwezenlijken. 

PERSONALIA
Dr. G.C. (Chris) Quispel 
(1947) was tot zijn 
afscheid in 2012 als 
universitair docent 
verbonden aan de 
Universiteit Leiden. Zijn 
onderzoeksvelden zijn 

amerikanistiek, migratie, racisme en 
antisemitisme. Na zijn pensioen geeft 
hij in Leiden nog steeds colleges over 
de geschiedenis van het antisemi-
tisme. Zijn nieuwste boek Anti-Joodse 
beeldvorming en Jodenhaat. De 
geschiedenis van het antisemitisme 
in West-Europa verscheen in januari 
bij Uitgeverij Verloren.

Eind negentiende eeuw werden  
Joden als een apart ras gezien

Antisemitische afbeelding uit de Middeleeuwen. Beeld Bookwormroom.com

Of christendom 
wortel van  
antisemitisme  
is, hangt van  
definitie af
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HETE HANGIJZERS



RECENSIE PRINS FREDERIK DER NEDERLANDENRECENSIE DE BIJBEL IN DE LAGE LANDEN

De Bijbel in de 
Lage Landen
Paul Gillaerts e.a. (red.), De 
Bijbel in de Lage Landen. Elf 
eeuwen van vertalen, 
Heerenveen: Royal Jongbloed, 
2015; 976 blz., € 49,95, 
ISBN 978 90 8525 039 5.

Prins Frederik der 
Nederlanden
Anton van de Sande, Prins Frederik der 
Nederlanden, 1797-1881. Gentleman 
naast de troon,  
Nijmegen: Vantilt Uitgeverij, 
2015; 352 blz., € 32,50, 
ISBN 978 94 6004 122 8.

“Een nagenoeg volledige beschrijving van het vertalen 
van de Bijbel in de Lage Landen”, zo karakteriseert 
uitgeverij Royal Jongbloed het handboek De Bijbel 
in de Lage Landen. Hierin beschrijft een groep van 
25 Vlaamse en Nederlandse wetenschappers de 
geschiedenis van de Bijbelvertalingen in Nederland 
en Vlaanderen. De opzet van het boek is het bieden 
van een overzicht van de stand van zaken binnen het 
vakgebied van de Bijbelwetenschappen. In die zin 
is het handboek zelf ook een ‘vertaling’: het vertaalt 
kennis uit de vakliteratuur door naar een leesbaar 
naslagwerk. 

De 37 hoofdstukken zijn chronologisch gerangschikt, 
en bieden in vijf delen inzicht in de ontstaans- en druk-
geschiedenis van een grote hoeveelheid Bijbelvertalin-
gen. Vanaf de Wachtendonckse Psalmen (900) tot de 
Nieuwe Bijbelvertaling (2004) worden vertaalopvattin-
gen, nachleben en receptie geanalyseerd. In de inlei-
ding van het boek wordt gesteld dat de auteurs allerlei 
“historische misvattingen” willen ophelderen. Een voor-
beeld hiervan betreft het nog altijd gangbare beeld 
van de katholieke kerk, waarin het streng censureren 
van Bijbelvertalingen centraal staat. De auteurs laten 
aan de hand van de vertalingen van Costerus en Van 
den Leemputte zien dat deze censuur niet altijd gold. 
Ook van katholieke zijde was in de zeventiende eeuw 
aandacht voor Bijbellezing in de volkstaal ten behoeve 
van de spiritualiteit van de gewone gelovige. 

Zelf ontsnappen de auteurs echter ook niet aan histo-
rische misvattingen. Dit komt naar voren in de hoofd-
stukken over de negentiende en twintigste eeuw (tot 
1945), waarin Henri Bloemen te nadrukkelijk uitgaat 
van de secularisatietheorie. Bloemen heeft te weinig 
aandacht voor de spanning die de negentiende eeuw 
opriep: secularisatie en confessionalisering gingen 
gelijk op, en hadden ieder hun eigen speelveld. Ook 
het volledig ontbreken van de Joodse Bijbelvertalingen 
is een grove misvatting. Aandacht voor deze Joodse 
inbreng bij de vertalingen in de Lage Landen zou een 
mooie aanvulling zijn op het geheel. Van een over-
zichtswerk zouden we dat wel mogen verwachten. Een 
vakinhoudelijke inleiding voorin het boek zou eveneens 
een goede ondersteuning zijn geweest om de begrip-
pen, definities en centrale vragen uit het vakgebied 
beter te begrijpen. Ondanks deze missers is De Bijbel in 
de Lage Landen een prachtig overzichtswerk, dat niet 
zou misstaan in boekenkasten van historici en theolo-
gen, docenten en studenten!

De biografie is een genre dat inmiddels een volwaardige 
plaats binnen de geschiedwetenschap heeft ingenomen. 
Die ontwikkeling is zonder meer als positief te duiden. De 
te onderzoeken persoon dient immers altijd in een bredere 
context geplaatst te worden. Niet zelden vertelt een biografie 
een verhaal dat verder strekt dan de hoofdpersoon zelf. Dat 
geldt zeker voor de biografie over prins Frederik (1797-1881).

Met zijn boek heeft Anton van de Sande de tweede zoon 
van koning Willem I aan de vergetelheid ontrukt. Als zoon, 
broer en oom van de regerend vorst stond prins Frederik 
jarenlang in de schaduw van de troon. Desondanks was 
zijn betekenis voor de monarchie in de negentiende eeuw 
groot. Allereerst was Frederik een stabiele persoonlijkheid die 
een belangrijke bemiddelende rol in diverse familieaangele-
genheden speelde en de eenheid van het Oranjehuis naar 
buiten toe uitdroeg. Tegelijk probeerde hij het prestige van 
de Oranjes in de 'internationale der monarchieën' te vergro-
ten, bijvoorbeeld door voor zijn kinderen huwelijkspartners in 
andere dynastieën te zoeken.   

In de biografie ligt het accent echter vooral op het optre-
den van de prins binnen de vrijmetselarij. Op verzoek van 
zijn vader werd Frederik op twintigjarige leeftijd om politieke 
redenen in de vrijmetselarij geplaatst. Maar liefst 65 jaar gaf 
hij als grootmeester-nationaal leiding aan de Nederlandse 
vrijmetselarij. Deze positie diende als een leerschool: de 
prins deed hier bestuurlijke ervaring op en leerde op een 
informele wijze participeren in de burgermaatschappij. Het 
interessante is, zo laat Van de Sande zien, dat de koning met 
de installatie van Frederik hoopte dat deze de Noordelijke 
en Zuidelijke elite tot een eenheid kon smeden. De politieke 
cultuur van de negentiende eeuw werd namelijk tijdens de 
eerste jaren van het koninkrijk grotendeels vormgegeven 
door de vrijmetselarij, waarin een aanzienlijk deel van de 
politieke elite actief was. 

De aandacht voor het functioneren van Frederik binnen 
de vrijmetselarij biedt een verrassend nieuw perspectief. Dat 
is echter tevens de zwakte van deze biografie. Omdat het 
accent daarop ligt, worden andere biografische aspecten 
ondergesneeuwd. Als emeritus bijzonder hoogleraar Vrijmet-
selarij was het aanvankelijke doel van de auteur een boek te 
schrijven over Frederiks rol binnen de vrijmetselarij, maar ge-
durende het onderzoek maakte deze opzet plaats voor een 
politieke biografie. Gezien het specialisme van de auteur is 
het gekozen perspectief begrijpelijk, maar in het schrijven 
van een politieke biografie is hij helaas niet geslaagd.   

Desalniettemin biedt deze rijk geïllustreerde biografie de 
lezer een compact en leesbaar overzicht van ‘een vergeten 
prins’. 

Koos-jan de Jager Johan van de Worp

Beeld Uitgeverij Verloren

PERSONALIA
Dr. B.T. (Bart) Wallet 
(1977) is als histori-
cus verbonden aan 
de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Daar 
onderzoekt hij de 
religiegeschiedenis 

van Nederland vanaf 1800. Tevens 
verdiept hij zich in de geschiedenis 
van het Nederlandse jodendom. In 
2012 promoveerde hij op het vroeg-
moderne verleden van de Joden in 
de Noordelijke Nederlanden.

Waarom wordt hier het begrip anti-juda-
isme wel genoemd, maar niet theoretisch 
uitgewerkt? De tendens in het heden-
daagse onderzoek is dat de parting of the 
ways van christendom en jodendom een 
langdurig proces was, waarbij lange tijd 
de grenzen tussen beide niet duidelijk 
waren. Het debat over jodendom vond 
net zozeer binnen de kerk, als tussen 
kerk en synagoge plaats. Duidelijk is wel 
dat de onderlinge relatie grondig ver-
anderde – en verslechterde – vanaf het 
moment dat het christendom staatsgods-
dienst werd.

Vergelijking
Quispels focus op de christelijke context 
van het antisemitisme hangt mede samen 
met de door hem gekozen geografische 
afbakening: het boek gaat over West-
Europa en de daartoe relevante voorge-
schiedenis. Dat is een legitieme keuze, 
maar ook wel enigszins spijtig. Zijn these 
zou namelijk goed op waarde kunnen 
worden geschat in vergelijking met een 
analyse van antisemitisme onder de is-
lam, het boeddhisme en het hindoeïsme. 
Over deze onderwerpen is bovendien bij 
het grote publiek weinig bekend. Welke 
anti-Joodse beelden waren daar in om-
loop en hoe verhielden deze zich tot de 
Europese beeldvorming? Wat betekende 
het concept mellah in de Arabische 
wereld in vergelijking met het Europese 
getto? Was er onderscheid tussen de 
gewelddadige pogroms in bijvoorbeeld 
Rusland en Marokko? 

Opvallend is Quispels keuze voor een 
brede benadering bij de behandeling van 
de antieke, middeleeuwse en vroegmo-
derne periode, terwijl de hoofdstukken 
over de moderniteit – het hart van het 
boek – gestructureerd zijn naar het 
schema van de natiestaat. Zo passeren 
respectievelijk Duitsland, Frankrijk, 
Oostenrijk, Engeland en Nederland 
de revue. Daarentegen is het laatste 

hoofdstuk, over naoorlogs antisemitisme, 
weer transnationaal van opzet. Dit roept 
de boeiende vraag op hoe nationale en 
transnationale aspecten zich tot elkaar 
verhouden. Buiten kijf staat echter dat 

antisemitisme tegenwoordig een sterk 
grensoverschrijdend karakter heeft. 

Ondanks de grote diversiteit aan 
vormen en uitingen van antisemitisme 
maakt het steeds weer terugkerende con-

cept van de “genealogie van stereotypen” 
het boek toch tot een eenheid. Dit laat 
goed zien dat sommige anti-Joodse beel-
den, hoe irrationeel ook, vanaf oudheid 
en middeleeuwen doorgegeven konden 

worden tot in de moderne tijd, waarbij 
inktzwarte bladzijden werden geschreven 
in het Europese geschiedenisboek. Dat 
maakt Quispels boek niet tot vrolijke, 
maar wel tot noodzakelijke lectuur. 

Anti-Joodse beelden trekken  
spoor van inktzwarte bladzijden in 
Europees geschiedenisboek
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Boekenlint

John Exalto en Gert van Klinken (red.), 
De protestantse onderwijzer. Geschiede-
nis van een dienstbaar beroep (1800-
1920). Jaarboek voor de geschiedenis 
van het Nederlands Protestantisme na 
1800 23,  
Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2015; 
170 blz., € 18,90, 
ISBN 978 90 2114 394 1. 

Protestants Nederland wordt vaak gezien 
als een wereld van dominees. Deze 
bundel wil aantonen dat ook de rol van 

protestantse onderwijzers niet moet worden onderschat. Met de ver-
lichting kwam er meer aandacht voor de opvoeding van het volk 
en de vorming tot nationaal burgerschap. Onderwijzers speelden 
hierin een sleutelrol. Het ontstaan van het bijzonder onderwijs, na 
1860, was een belangrijke impuls voor de professionalisering van 
de protestantse onderwijzers. In de loop van de negentiende eeuw 
zouden onderwijzers zelfs op veel plaatsen de predikant in kennis 
en populariteit overvleugelen. Dit is een interessante bundel voor 
wie meer wil weten over de belangrijke bijdrage van deze beroeps-
groep aan de sociaal-culturele ontwikkeling van nieuwe generaties. 

Huub de Kruijf, 
Van Beeldenstorm tot stedenstorm.  
Ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog 
1555-1581,  
Nijmegen: Vantilt, 2016; 256 blz., € 19,95,  
ISBN 978 94 6004 259 1. 
Over de Opstand, oftewel de Tachtigjarige 
Oorlog, zijn al veel boeken verschenen. Maar 
het boek van De Kruijf heeft een andere 
insteek dan het gemiddelde boek over de 
Opstand: het biedt namelijk een weergave 
van de ervaringen van ooggetuigen. De Kruijf laat met hertalingen 
van dertien ooggetuigenverslagen zien hoe ingrijpend de oorlog 
kon zijn voor de bevolking van toen. Er was niet alleen sprake van 
de inquisitie, maar mensen leden eveneens onder de kou van de 
‘kleine ijstijd’, hongersnoden, belastingen, ongeregeldheden en 
(dood)straffen. Met dit boek krijgt de lezer meer inzicht in de el-
lende die bevolking doormaakte in deze periode.

Charlotte Brand, 
Gevallen op het Binnenhof. Afgetreden 
ministers en staatssecretarissen 1918-1966, 
Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2016;  
368 blz., € 24,90,   
ISBN 978 90 8953 311 1.  
In de loop van de geschiedenis zijn er al  
heel wat bewindslieden geweest die 
moesten aftreden. Historica Charlotte Brand 
deed onderzoek naar de ministers en 
staatssecretarissen die sinds het einde van 

de Eerste Wereldoorlog het Binnenhof dienden te verlaten. Daarbij 
biedt ze nieuwe inzichten in deze enerverende politieke gebeurt-
enissen en vertelt ze de spraakmakende verhalen over afgetreden 
bewindslieden. Een aanrader voor geïnteresseerden in politieke 
geschiedenis. 

Twee eeuwen 
Tweede Kamer

R. Aerts, C. van Baalen, J. Oddens, 
D. Smit en H. te Velde (red.), In dit 
Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer,  
Amsterdam: Boom, 2015;  
520 blz., € 34,90,  
ISBN 978 90 8953 199 5. 

RECENSIE IN DIT HUIS

Op 16 oktober 1815 werd de eerste officiële vergadering 
van de Tweede Kamer gehouden. Achttien kenners 
van het politieke bedrijf hebben de tweehonderd jaar 
geschiedenis van de volksvertegenwoordiging met In 
dit Huis (2015) ontsloten voor een breed publiek. 

Het boek geeft een chronologisch overzicht van de 
geschiedenis van de Tweede Kamer. Een keur aan 
trends accentueert de veranderende rol van de Kamer. 
In de eerste jaren zag koning Willem I de Tweede Kamer 
als een bijna onvoorwaardelijke steunpilaar voor de 
wetten en regels die hij uitvaardigde. Beetje bij beetje 
eigende de Kamer zich echter meer controlerende 
macht toe. De komst van politieke partijen, de zoektocht 
naar nieuwe kiezers onder de bevolking, en de opbloei 
van de media lieten een frisse wind waaien door het 
Binnenhof. Kamerleden veranderden hun manier van 
optreden. En van roeping naast een eigen baan werd 
Kamerlidmaatschap uiteindelijk een fulltime beroep, 
weliswaar zolang het de individuele carrière onder-
steunde.

Voor grabbelaars in de landspolitiek biedt het boek 
ook genoeg verrassingen. Zo scheelde het tweehon-
derd jaar geleden maar een haartje of een locatie in 
Amsterdam zou de volksvertegenwoordiging hebben 
gehuisvest. Niet de hang naar geschiedenis en tradities 
- vanouds in Nederland niet zo groot - gaf de doorslag 
om te kiezen voor het oude Binnenhof, maar het feit dat 
de verhuizing uit de koker kwam van koning Lodewijk 
Napoleon. De keuze voor Den Haag stond voor een 
afrekening met de Franse overheersing.

Verder kennen we de termen ‘links’ en ‘rechts’ in de po-
litiek omdat in de negentiende eeuw nieuwe liberalen 
(een soort protosocialisten) elkaar links van de voorzitter 
opzochten, terwijl conservatieven en confessionelen 
hun zitplaats innamen aan diens rechterzijde. 

Wie trouwens in de jaren vijftig van de twintigste eeuw 
de opmerkingen van een parlementslid als “onzin” 
bestempelde, kreeg een reprimande van de Kamer-
voorzitter. Bovendien werd het woord geschrapt uit de 
notulen, de Handelingen. Deze schrapbepaling voor 
onvertogen woorden - sinds 1933 een wapen van de 
Kamervoorzitter - vormde soms ook een abrupt einde 
aan het betoog van SGP’ers. In 2001 sneuvelde de 
bepaling, omdat media toch achter zulke woorden kun-
nen komen.

Volgens een onderzoek uit 2014 hebben Nederlan-
ders in vergelijking met inwoners van andere EU-landen 
veel vertrouwen in het eigen parlement. Wat daaraan 
bijdraagt, is de transparantie die In dit Huis uitstraalt.

Ardjan Logmans

VITRINE & AANGELICHT

Gerard Raven

l  De tentoonstellingen zijn gesorteerd op 
einddatum. 

l  Vraag eens een rondleiding of school-
programma aan! 

Voorjaar en najaar 2016
Op 21 februari 1816 traden prins Willem 
- de latere koning Willem II - en Anna 
Paulowna, zus van de Russische tsaar 
Alexander I, in Sint-Petersburg in het 
huwelijk. Dit tweehonderdjarige jubileum 
staat centraal in de Amsterdamse Hermi-
tage, met een kleine tentoonstelling over 
het servies van Anna Paulowna. Dining 
with the Tsars is te zien tot 15 maart. In 
Paleis Het Loo in Apeldoorn is vanaf 7 
oktober Anna Paulowna, een kleurrijke 
Romanov aan het Nederlandse hof te 
zien. Deze tentoonstelling duurt tot begin 

januari 2017. www.hermitage.nl en  
www.paleishetloo.nl

26-28 maart 
Beleef Pasen bij de musea van  
www.feestweetwatjeviert.nl of in  
Museumpark Orientalis Heilig Landstich-
ting bij Nijmegen.  
www.museumparkorientalis.nl

5 maart - 5 juni
Franciscus. Ontmoet een van de be-
roemdste heiligen ter wereld: Franciscus 
van Assisi! Aan de hand van prachtige 
kunst komt u te weten wie Franciscus 
was, wat zijn idealen waren en hoe 
kunstenaars met zijn gedachtegoed zijn 
omgegaan. Henk van Os is gastcon-
servator. Museum Catharijneconvent, 
Utrecht. www.catharijneconvent.nl

Vernieuwd museum en Voices of tole-
rance
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in 
Amsterdam is uitgebreid en gerenoveerd. 
Voor het schooljaar 2016/2017 werkt 
men aan een vmbo-programma over 
de waarde van vrijheid en (religieuze) 
tolerantie. www.opsolder.nl

18 juni - 25 september
Cold cases Amersfoort: oude skeletten, 
nieuwe ontdekkingen
Kinderen vinden skeletten misschien 
griezelig, maar ook heel interessant. 
Museum Flehite in Amersfoort toont de 
menselijke botten die in de stad zijn op-
gegraven op plekken die lang niet altijd 
meer herkenbaar zijn als begraafplaats. 
Veel botten vertonen ziekten of wonden. 
Dankzij moderne technieken als DNA- en 
isotopenonderzoek is verbazend veel 
af te leiden uit menselijke resten, zoals 
gegevens waar iemand werd geboren 
en wat hij of zij at. 
Zowel jonge als oude 
bezoekers krijgen 
een replicabot mee 
en gaan daarmee 
op ontdekkingstocht. 
Met randprogramma. 
www.museumflehite.nl



t/m 8 mei Visioenen van het hiernamaals, ca. 1510 (Museo di Palazzo Grimani, Venezia).

Jheronimus Bosch: Visioenen van een genie. Ter ere van het 
vijfhonderdste sterfjaar van Jeroen Bosch komen de meeste 
van zijn schilderijen en tekeningen terug naar Nederland. 
Deze 39 werken zijn erkend dankzij restauratiewerkzaam-
heden en het nieuwste onderzoek van Jos Koldeweij. Ook 
het drieluik De Hooiwagen, dat sinds 1570 Madrid niet heeft 

verlaten, behoort hiertoe. Bosch portretteerde voor het eerst 
‘gewone’ mensen. Daarnaast bepaalde hij mede ons beeld 
van het leven na de dood, inclusief de tunnel naar het licht, 
de hemel en de hel. De tentoonstelling, waarvoor reserveren 
wordt aanbevolen, is te zien in het Noordbrabants Museum 
in ’s-Hertogenbosch. www.noordbrabantsmuseum.nl



advertenties

INSPIRATIEREIZENINSPIRATIEREIZEN
Reis over Johannes Hus
Prediker op leven en dood  
 
De reis over Jan Hus is een uitstekende 
voorbereiding voor de grote Reformatie-
herdenking in 2017. We bezoeken 
Maagdenburg, Praag, Tabor, Hussinec en 
het Duitse Konstanz.

De reis vindt plaats in juni 2016. Kijk op 
www.historizon.nl voor alle informatie. 
Of bel Historizon: 088 6360200

Reisleider is Philip Veldhuizen, die al 
talrijke kerkhistorische reizen begeleidde. 
Als inhoudelijk reisleider gaat Peter 
Bergwerff, oud-hoofdredacteur van het 
Nederlands Dagblad mee. 

Redelijke Godsdienst deel 1a

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

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

De Joodse wereld
Hoe kan het Jodendom ons christen-zijn verrijken?

In reformatorische kring is er tegenwoordig veel be-
langstelling voor het Joodse volk. Om te weten wat het 
Jodendom vandaag aan de dag is en hoe het zich naar 
buiten toe vertoont, is het nuttig om daarover te worden 
voorgelicht vanuit christelijk perspectief. Niet alleen over 
alles wat met het Joden-
dom te maken heeft, 
maar vooral ook met 
het oog op de vraag hoe 
het zich verdiepen in het 
Jodendom ons in ons 
christen-zijn zou kunnen 
verrijken. 

Wilhelmus à Brakel schreef zijn Redelijke Godsdienst als 
dogmatiek voor gemeenteleden. De eerste druk kwam uit 
in 1700, en sinds die tijd zijn tientallen herdrukken ge-
volgd. Dat het boek zo geliefd was bij gewone kerkleden, 
komt wellicht vooral vooral omdat À Brakel bij vrijwel 
ieder onderwerp een 
toespitsing maakt naar het 
persoonlijk leven. Om de 
Redelijke Godsdienst ook 
voor komende generaties 
leesbaar te houden, is 
het boek hertaald door 
Jasper J. Stam.

Ds. W. Silfhout Wilhelmus à Brakel

komt wellicht vooral vooral omdat À Brakel bij vrijwel 

E-book € 14,99
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Nieuw verschenen
168 pagina’s
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960 pagina’s


