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COLOFON INHOUD REDACTIONEEL

Buiten hagelt het. Een loodgrijze lucht schuift steeds 
verder voor het blauw en verdringt de zonnestralen. 
De pas ontloken bladeren aan de bomen krijgen het 
zwaar te verduren met de striemende neerslag en het 
koude weer. Toch is het op het moment van schrijven 
al eind april.

Dit weer doet verlangen naar de zomer en de vakan-
tie. De meesten van ons zullen al hebben bedacht 
waar ze naartoe zullen gaan. Wordt het uit in Neder-
land, is een huisje geboekt in Limburg of op Texel, of 
trekken we de grens over?

Ruim honderd jaar geleden reisde Abraham Kuy-
per naar Amerika. Hij hield er zijn beroemde Stone-
lezingen en legde allerlei contacten om zijn geloof 
en politieke idealen te verspreiden. George Harinck 
vertelt er alles over in dit nummer. Kuyper hield geen 
vakantie. Maar zijn drijfveer om pal te staan voor zijn 
christelijke overtuiging en tegelijkertijd goed te luis-
teren naar andersdenkenden, kunnen we zo overne-
men in onze vakantieperiode. 

Vakantie is uitrusten van productiedeadlines, omzet-
targets en sleur. Je komt er het gemakkelijkst vanaf 
door je hoofd te vullen met nieuwe levenservaring. 
Bijvoorbeeld door te genieten van onbekende 
landschappen. Of door zo’n boodschap die Kuyper 
meegeeft. En denk ook aan de kerkhervormer Luther. 

Hij werd gebruikt om de reformatie in Europa in gang 
te zetten. Maar hij heeft zich ook opvallend hard uit-
gelaten over Joden en arme boeren. Cees Houtman 
belicht in de aanloop naar 500 jaar Reformatie in 
2017 enkele rafelranden in Luthers gedachtegoed. 
Desondanks bleef hij de hervormer bij uitstek voor 
protestanten over de gehele linie, van links tot rechts – 
meer dan de streng ogende Calvijn.

Ondergetekende hoopt in de vakantie naar Frankrijk 
te gaan. Dat is een mooie gelegenheid om eens wat 
meer te lezen over de Franse protestanten, die het in 
de geschiedenis onnoemelijk veel zwaarder hebben 
gehad dan hun Nederlandse broeders en zusters. 
Een boek over de Franse hugenoten, Een veldhoen 
op de bergen van Willem Ouweneel, gaat in ieder ge-
val mee in de koffer.  Natuurlijk willen we ook wat van 
die prachtige kerken en kastelen zien. En dat verlaten 
dorpje, dat een verstild buitenmuseum is geworden 
nadat de Duitsers het in de Tweede Wereldoorlog in 
puin schoten en veel inwoners ervan ombrachten.

Hoe dan ook, ga je ver weg of blijf je dicht bij huis, 
verdiep je eens in de geschiedenis van het vakan-
tiegebied. Dat is vrijaf voor het lichaam én voor de 
geest. En geniet van de artikelen en bijdragen in dit 
nummer. Tot na de zomer.

Ardjan Logmans 
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Beeld omslag: Prof. dr. George Harinck voor de skyline 
van New York. Beeld EO

Frits Slomp. Beeld Gereformeerden.wordpress.com
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Elitegraven in Dalfsen Waar stak Hannibal de Alpen 
over?

Bijbel lijkt ouder dan gedacht Opnieuw bewijs van Vikingen in 
Newfoundland?

Gezonde tempeliers en hun 
geheim

Benoemingen

Bij Dalfsen is een grafveld uit de Merovingische 
tijd (ca. 550) gevonden. Het grafveld bestaat uit 
negen grafkuilen en zo’n vijf of zes zogenaamde 
crematiegraven. Twee graven vielen op, die van 
een man en een vrouw. Beiden zijn in de richting 
oost-west begraven en hun graven bevatten 
luxe grafgiften. Waarschijnlijk behoorde het 
paar tot de vroegmiddeleeuwse elite van dit 
gebied aan de Overijsselse Vecht. De man was 
een krijger: hij werd begraven met zijn volledige 
wapenuitrusting. De dame kreeg onder andere 
twee halssnoeren met meer dan 400 barnstenen 
kralen mee, en mantelspelden ingelegd met 
edelsteen en goudfolie. In Dalfsen werd eerder 
ook al een grafveld van de hunebedbouwers 
gevonden. 

Onderzoekers van Queen University claimen de bergpas 
gevonden te hebben waar Hannibal de Alpen overstak. 
In het tijdschrift Archaeometry beweren zij dat Hannibal 
gebruikmaakte van de Col de Traversette, een bergpas 
ten zuidoosten van Briançon, op maar liefst 3000 meter 
hoogte. De wetenschappers gebruikten een combinatie 
van technieken om de bodem te onderzoeken. Bij de Col 
de Traversette vonden zij een dikke laag omgewoelde 
grond, die ze in verband brengen met Hannibals grote 
leger. Ook melden zij bacteriën uit paardenpoep 
gevonden te hebben, die duizenden jaren kunnen 
overleven. Volgens de onderzoekers is er sterk bewijs dat 
deze bacteriën stammen uit de tijd van Hannibals invasie. 
Van olifantenpoep is geen bewijs gevonden. 

Nieuw onderzoek heeft argumenten aangeleverd 
voor een vroege datering van de samengestelde 
Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament. Wanneer 
werden de Hebreeuwse Bijbelboeken werden 
samengevoegd tot één canon? Gebeurde dat vóór 
de verwoesting van Jeruzalem door de Perzen in 
586 voor Christus, of daarna? Voor canonvorming, zo 
menen de onderzoekers van Tel Aviv University, waren 
veel geletterde mensen nodig. Het is de vraag of de 
Joodse samenleving van vóór 586 zo’n hoge graad 
van geletterdheid kende. Zestien teksten uit 600 voor 
Christus, alle gevonden in een afgelegen fort, wezen 
inderdaad op een hoge mate van geletterdheid. Deze 
ontdekking zien de onderzoekers als een argument 
voor de stelling dat de Hebreeuwse Bijbel al grotendeels 
vóór de ballingschap was samengesteld.

Columbus was niet de eerste Europeaan die voet aan 
wal zette in de Nieuwe Wereld. In 1960 werd de eerste 
Vikingnederzetting van Noord-Amerika gevonden: L’Anse 
aux Meadows. Een paar honderd kilometer ten zuiden 
van deze plek hebben archeologen nu een stenen haard 
gevonden. Het is nog niet geheel zeker dat de haard 
echt door Vikingen gemaakt is, omdat ook inheemse 
Amerikanen en Baskische vissers op Newfoundland 
leefden. Sarah Parcak, ontdekker van de locatie, is echter 
optimistisch. De haard veranderde de vochtigheid en 
daardoor de vegetatie van de locatie. Deze wijziging is 
te zien op satellietfoto’s. Parcak wil door een vergelijking 
tot uitsluitsel komen over de mogelijke aanwezigheid van 
Vikingen op deze tweede vindplaats. 

Tempeliers, leden van de christelijke kruisridderorde, 
werden vaak tientallen jaren ouder dan de gemiddelde 
middeleeuwer. Wat was hun geheim? De ridders 
Geoffrey de Charney en Jacques de Molay werden 
respectievelijk 63 en 67 jaar oud – en ze stierven door 
doodslag. Hugo van Payns werd 66 jaar. Daarentegen 
werd de gemiddelde middeleeuwer nauwelijks 40 jaar. 
Medisch onderzoekers publiceerden in 2014 in het 
Digestive and Liver Disease Journal een onderzoek naar 
het dieet van de tempeliers. Wat bleek? De regels van 
de tempeliers schreven veel groenten en fruit voor, en 
stelden bovendien het maximum aan vlees eten op 
driemaal per week. Ook waren tempeliers verplicht om 
voor het eten en bidden hun handen te wassen. 

Prof. dr. Sven Dupré (1975) is benoemd tot hoogleraar 
Geschiedenis van kunst, wetenschap en techniek 
aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van 
de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het gaat om 
een deeltijdaanstelling, die hij combineert met 
de leerstoel – met dezelfde naam – die hij sinds 
2015 bekleedt aan de Universiteit Utrecht. Dupré 
doet onderzoek op het snijvlak van (technische) 
kunstgeschiedenis en geschiedenis van natuur- en 
geesteswetenschappen. In de komende jaren zal hij 
zich richten op de geschiedenis van techniek in de 
beeldende en toegepaste kunsten van de zestiende 
eeuw tot de dag van vandaag. Kernvragen van 
zijn onderzoek zijn de wijze waarop kunstenaars 
technieken leerden, en welke rol recepten daarbij 
speelden.

NIEUWS

Mantelspelden uit het vrouwengraf te Dalfsen Beeld Erfgoedstem.nl 

De onderzochte teksten Beeld Tel Aviv University

Zegel van de Tempeliers Beeld Wikipedia

Carthaagse zilveren shekel, c. 221-210. Links Hannibal of de god 
Melqart-Herakles, rechts een Afrikaanse olifant Beeld NumisBids.com

Sven Dupré. Beeld Universiteit Utrecht

Vindplaats van de haard Beeld Robert Clark, National Geographic
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VREDE VAN RIJSWIJK



De Franse koning Lodewijk XIV moest alle gebieden die hij zich sinds de Vrede 
van Nijmegen (1678-79) buiten de Elzas had toegeëigend, teruggeven aan kei-
zer Leopold I en het Duitse rijk. Dat beloofde hij in het vierde artikel van de Vrede 
van Rijswijk van 30 oktober 1697. In stukken van de Palts, die bij de Westfaalse 
Vrede van 1648 als protestants gebied was erkend, had Lodewijk XIV het katholi-
cisme ingevoerd en het vierde artikel bepaalde dat die gebieden rooms-katho-
liek zouden blijven. De Duitse protestanten waren hierover zeer verontwaardigd, 
omdat deze regeling in strijd was met de Westfaalse Vrede. Ook stadhouder-
koning Willem III verweet zijn katholieke bondgenoot Leopold dat hij deze af-
spraak met Lodewijk XIV had gemaakt in het belang van het katholicisme. Hoe 
was die overeenkomst tot stand gekomen?

Vrede van Rijswijk  
was een katholiek  
onderonsje 

Wout Troost

De vertrouwensbreuk tussen Willem III 
en Leopold I was geen toeval. Tijdens 
het bewind van raadpensionaris Johan 
de Witt (1653-1672) bestond er aanvan-
kelijk groot wantrouwen tussen Wenen 
en Den Haag. De Nederlanders werden 
gezien als voormalige rebellen, en – erger 
nog – als calvinistische ketters. Op hun 
beurt hadden de Haagse bestuurders 
weinig op met de keizer, die zij zagen als 
de kampioen van de contrareformatie. 

Leopold I en Willem III: onwillige 
bondgenoten
Leopold kreeg dan ook geen uitnodiging 
van De Witt om lid te worden van de 
Triple Alliantie die de raadpensionaris 
in januari 1668 sloot met Engeland en 
Zweden. Dit bondgenootschap moest 
Lodewijk XIV een halt toeroepen, die in 
1667 de Spaanse Nederlanden was bin-
nengevallen. Leopold had overigens ook 
geen enkele behoefte aan zo’n lidmaat-
schap. Eveneens in januari 1668 slaagde 
hij er namelijk zelf in om een verdrag te 
sluiten met Lodewijk XIV, dat voorzag 

in een verdeling van het Spaanse rijk 
tussen Bourbon en Habsburg, wanneer 
de Spaanse koning Carlos II kinderloos 
zou overlijden.

Maar nood breekt wet. Het verde-
lingsverdrag met Lodewijk XIV bracht 
Leopold niet de gewenste veiligheid en 
de Republiek had dringend bondgenoten 
nodig toen Lodewijk XIV de Republiek 
steeds meer ging bedreigen. Zo kwamen 
Den Haag en Wenen langzaam tot elkaar. 
De gemeenschappelijke belangen tegen-
over Frankrijk overwonnen het bestaan-
de wantrouwen. Op 25 juli 1672 kwam 
in Den Haag een defensief verdrag tot 
stand tussen de Republiek en de keizer. 
Dit werd op 30 augustus 1673 omge-
zet in een offensieve alliantie tussen de 
keizer, de Republiek, Spanje en de hertog 
van Lotharingen: de Quadruple Alliantie. 
Overigens twijfelde de Oostenrijkse kan-
selier Johan Paul von Hocher op dat mo-
ment nog steeds aan de betrouwbaarheid 
van zijn Nederlandse bondgenoot. In een 
memorandum van  juni 1673 schreef hij 
namelijk: “wat zij [de Nederlanders] in 

1648 tegen Frankrijk gedaan hebben, 
kunnen ze op ieder tijdstip tegenover 
Wenen en Madrid herhalen”. Hocher 
verwees hier naar de Vrede van Munster, 
die de Republiek in 1648 gesloten had 
met Spanje. Daarmee zou zij Frankrijk, 
waarvan ze sinds 1635 bondgenoot was, 
in de steek hebben gelaten.

En Hocher kreeg gelijk. De bondgeno-
ten slaagden er niet in de  Franse over-
macht te weerstaan. De Republiek gaf 
aan dat zij de strijd tegen Frankrijk niet 
kon volhouden en dat zij vrede absoluut 
noodzakelijk achtte. Aanvankelijk wilde 
Willem III samen met zijn Oostenrijkse 
bondgenoot vrede sluiten. De rampzalig 
verlopen campagnes in 1676-1678 in de 
Spaanse Nederlanden en de weigering 
van Leopold om samen met de Repu-
bliek de oorlog te beëindigen, dwongen 
echter Willem III akkoord te gaan met  
de afzonderlijke Vrede van Nijmegen  
van 10 augustus 1678. De keizer zag 
zich nu ook genoodzaakt om de oorlog 
met Frankrijk te beëindigen op 15 april 
1679, waarbij hij een groot gedeelte Lodewijk XIV van Frankrijk. Beeld Wikimedia
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ber 1686 werd Buda ingenomen en 
in augustus 1687 werden de Turken 
bij Mohács verslagen – dat hij mocht 
verwachten dat de Turken vrede zouden 
willen sluiten. Daarna zou hij de handen 
vrij hebben om samen met zijn vroegere 
bondgenoten de Wapenstilstand van 
Regensburg ongedaan te maken. De Re-
publiek, geconfronteerd met een nieuwe 
tarievenoorlog van Frankrijk (de eerste 
dateerde van 1667) ambieerde eveneens 
een hernieuwd bondgenootschap met 
Leopold. Zo werd eerst in september 
1688 een defensief verdrag gesloten 
tussen Wenen en Den Haag, dat op 12 
mei 1689 gevolgd werd door de Grote 
Alliantie, een offensief bondgenootschap 
tegen Frankrijk.

In september 1689 trad ook Willem 
III als koning van Engeland toe tot deze 
alliantie. Die toetreding had in Wenen 
overigens nogal wat voeten in de aarde 
gehad. Na het sluiten van het defensieve 

verdrag met de keizer in september 1688 
was Willem III namelijk naar Engeland 
overgestoken om de steun van Engeland 
te verkrijgen voor de oorlog tegen Frank-
rijk, die in september 1688 uitbrak. Jaco-
bus II, de katholieke Engelse koning en 

Willems schoonvader, weigerde die steun 
te verlenen. Daarom wilde Willem II zijn 
schoonvader dwingen de Republiek bij 
te staan. Leopold bezag de overtocht met 
de nodige scepsis, want hij was bang dat 
Willem III actie zou ondernemen tegen 
de Engelse katholieken. De Nederlandse 
stadhouder bezwoer hem echter dat hij 
zoiets niet van plan was. Vervolgens 
had Leopold er moeite mee Willem III 

als opvolger van Jacobus II te erken-
nen. Laatstgenoemde was in december 
1688 naar Frankrijk gevlucht, waarna de 
Engelse politieke natie in februari 1689 
Willem III tot koning van Engeland had 
gekozen. Een commissie van theologen 

wist Leopolds gewetenswroeging echter 
weg te nemen, waarna de keizer op 16 
juni Willem III als nieuwe koning van 
Engeland erkende en zijn toetreden tot 
de Grote Alliantie mogelijk maakte. 

Tegenstellingen binnen de  
Alliantie
Maar ook deze keer verliep de samen-
werking tussen Willem III en Leopold 

van de Elzas en Freiburg verloor. 
Wenen was razend op de Nederlan-

ders en beschuldigde hen van verraad. 
Leopold was echter vooral zelf verant-
woordelijk voor de separate vrede die de 
Republiek met Frankrijk gesloten had. 
De keizer had namelijk onvoldoende 
troepen aan de Rijn tegen Frankrijk 
ingezet. In verband met een dreigende 
opstand van Hongaarse protestanten had 
hij troepen van de Rijn naar Hongarije 
moeten overplaatsen. In Oostenrijk 
staken antiprotestantse sentimenten de 
kop weer op. De Nederlandse gezant 
in Wenen, Gerard Hamel Bruynincx, 
vermeldde de haat van de jezuïeten 
ten opzichte van de protestantse staten 
Brandenburg en de Republiek. Volgens 
hem “arbeyden sij [de jezuïeten] seer 
Vranckrijck ende ’t Huys Oostenrijck in 

een goed vertrouwen te stellen tot uytrot-
tinge van de Protestanten”. De katho-
lieke Philip Wilhelm van Palts-Neuburg, 
heerser over Jülich-Berg en vader van 
Eleonora Magdalena, de vrouw van 
Leopold I, zou tegen zijn schoonzoon 
hebben gezegd dat “Sijne Keyserl. Majt 
seer qualijck hadde gedaen de wapenen 
voor Haer Ho Mo [de Staten-Generaal] 
aen te grijpen”.

Leopold I zou echter niet samen met 
Lodewijk XIV protestanten “uytrotten”. 
Daarvoor bleef de dreiging van Frankrijk 
te groot en was hernieuwde samenwer-
king met de Republiek geboden. De 
Franse Réunions-politiek bracht Wenen 
en Den Haag weer nader tot elkaar.

De Franse Réunions
Bij de Vrede van Nijmegen had Lodewijk 
XIV een aantal gebieden in de Spaanse 
Nederlanden en het Duitse rijk gekregen. 
Die vrede bepaalde ook dat Lodewijk 

XIV recht had op territoria die oorspron-
kelijk hadden behoord tot de gebieden 
die hem bij de Vredes van Munster en 
Nijmegen waren toegevallen. In drie 
Chambres de Réunion liet Lodewijk XIV 
uitzoeken welke gebieden het betrof, op-
dat hij ze kon herenigen ofwel re-uniëren 
met Frankrijk. Zo claimde de Franse 
koning allerlei territoria die op dat mo-
ment in het bezit waren van de Spaanse 
koning of tot het Duitse rijk behoorden. 
Ook Willem III werd het slachtoffer van 
de Franse  Réunions-politiek, want Lode-
wijk XIV legde beslag op Willems lenen 
St. Vith en Vianden. 

Om de expansie van Frankrijk te stui-
ten, sloten de Republiek en Zweden in 
maart 1681 een Associatieverdrag, waar 
ook Leopold en Carlos II van Spanje 
lid van werden. Maar de Associatieliga 
kon geen vuist maken, omdat Willem 
III moest afzien van steun aan Spanje. 
Amsterdam wilde Spanje geen hulp 
verlenen uit vrees voor de overmacht 
van Frankrijk. De keizer op zijn beurt 
moest zich concentreren op de verdedi-
ging van zijn oostgrens, waar de Turken 
van plan leken Oostenrijk aan te vallen. 
Bij de Twintigjarige Wapenstilstand 
van Regensburg van 15 augustus 1684 
tussen Frankrijk, Spanje en de keizer 
moesten de Spaanse koning Carlos II en 

Leopold afstand doen van de Réunions 
die Lodewijk XIV tot dan ‘veroverd’ had. 
Zo verloor Spanje Luxemburg. Maar ook 
een stad als Straatsburg, die Lodewijk 
XIV in 1681 zonder enige legale claim 
had bezet, bleef Frans. De verwijten van 
de keizer, die de Republiek het falen van 
de Associatieliga in de schoenen schoof, 
zetten de betrekkingen opnieuw onder 
druk. Ook de herroeping van het Edict 
van Nantes op 17 oktober 1685 en de 
reacties daarop in de Republiek, zorgden 
ervoor dat de betrekkingen tussen We-
nen en Den Haag wat gespannen bleven.

De herroeping van het Edict van 
Nantes
De herroeping van het Edict van Nantes 
leidde in de Republiek tot antikatholieke 
acties. In Rotterdam besloot de vroed-
schap buitenlandse reguliere geestelij-
ken, zoals jezuïeten en dominicanen, te 
verbannen. In Leeuwarden verbrand-

den protestanten hosties. Johan Daniel 
Kramprich, de Oostenrijkse gezant in 
de Republiek, protesteerde hier heftig 
tegen. Willem III en raadpensionaris 
Fagel voorkwamen weliswaar dat alle 
katholieke geestelijken uit Holland 
verdreven werden, maar Wenen stelde 
de antikatholieke acties niet op prijs. 
Fagels opmerking dat de Nederlandse 
katholieken veel beter behandeld werden 
dan de Hongaarse protestanten, maakte 
weinig indruk op de Weense bestuurders. 
Overigens concludeerde Kramprich ook 
dat een escalatie van het conflict voor-
komen moest worden, omdat noch Den 
Haag noch Wenen daar baat bij hadden. 
Ze hadden elkaar uiteindelijk toch nodig, 
want Lodewijk XIV probeerde na de 
Wapenstilstand van Regensburg stukken 
van de Palts toe te eigenen. Om deze 
reden zochten de Republiek en de keizer 
weer toenadering tot elkaar.

De Liga van Augsburg (1686) en 
de Grote Alliantie (1689)
Eind mei 1685 stierf de kinderloze Karel 
II Ludwig, de protestantse keurvorst van 
de Palts. Hij werd opgevolgd door de 
katholieke Philip Wilhelm van Neuburg, 
de al eerder genoemde schoonvader van 
keizer Leopold. Hoewel hij een katho-
lieke hardliner was, toonde de nieuwe 
keurvorst zich toch bereid het protes-
tantisme in de Palts te tolereren. De 
Westfaalse Vrede had immers bepaald 
dat de Palts een protestants gebied was. 
Weliswaar erkende Lodewijk XIV Philip 
Wilhelm als nieuwe keurvorst, maar 
ten behoeve van Liselotte van de Palts 
– een zus van de overleden Karel II en 
getrouwd met de hertog van Orleans, de 
broer van Lodewijk – eiste hij toch de 
helft van de Palts op.

De Duitse vorsten zagen de actie van 
Lodewijk XIV als een nieuwe Réunions-
politiek en voelden zich bedreigd. Hoe-
wel de keizer op dat ogenblik verwikkeld 
was in een oorlog met de Turken, nam 
Leopold zijn verantwoordelijkheid als 
rijkshoofd toch serieus. Hij sloot op 9 
juli 1686 in Augsburg een alliantie waar 
ook Spanje, Zweden, de keurvorst van 
Beieren en  de Boven-Rijnse en Franki-
sche Kreise lid van werden. Willem III 
trad niet toe, omdat hij de Liga niet sterk 
genoeg achtte om Frankrijk effectief te 
bestrijden zolang de keizer verwikkeld 
was in een oorlog met de Turken, die in 
1683 met het tweede beleg van Wenen 
begonnen was. 

De oorlog tegen de Turken verliep voor 
Leopold echter zo goed – in septem-
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Historicus dr. Wout 
Troost is in 1983 
gepromoveerd op 
de Ierse politiek van 
stadhouder-koning 
Willem III (1650-1702). In 
2001 publiceerde Troost 

een politieke biografie over Willem 
III. In 2011 kwam het boek Sir William 
Temple, William III and the Balance of 
Power in Europe uit. 

De godsdiensttegenstellingen tussen 
Wenen en Den Haag zetten de  
betrekkingen soms onder spanning.

Toenadering katholieke vorsten 
in 1697 zette Republiek niet op 
achterstand.

In het inmiddels verdwenen Huis ter Nieuwburg in Rijswijk werd de Vrede van Rijswijk gesloten. Beeld Canon Rijswijk
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God uit Nederland

Remco van Mulligen

Daar waren ze weer, de sociologen met hun tienjaarlijkse 
tabellen die al een halve eeuw hetzelfde beeld laten 
zien: het christendom verkeert in een diepe crisis. Heel het 
christendom? Uit het onlangs verschenen rapport God 
in Nederland, 1966-2016 lijken we te mogen concluderen 
dat één klein bolwerk moedig standhoudt: de 4,2 procent 
“kleine protestantse kerken”. Deze groep is niet vergrijsd, 
zit nog regelmatig in de kerk en die kerk voorziet ook dui-
delijk in een spirituele behoefte. Daarin onderscheiden de 
kleine protestanten zich duidelijk van de grote katholieke 
en protestantse volkskerken. Deze groep is een vergaar-
bak waarin we alle protestanten vinden die niet tot de 
PKN behoren: van remonstranten tot pinkstergemeenten 
en van Nederlands-gereformeerden tot oudgereformeer-
den. Bovendien is de steekproef klein: de conclusies over 
deze zeer gevarieerde groep worden getrokken op basis 
van enkele tientallen respondenten. Een ander manco 
is dat de ‘kleine protestanten’ pas sinds 2006 als aparte 
groep worden onderzocht. Theoloog Stefan Paas zei dan 
ook terecht dat we nog tot 2026 moeten wachten om 
meer te kunnen zeggen over hoe deze groep zich ontwik-
kelt.

Historici hebben de laatste decennia in toenemende 
mate kritiek geuit op godsdienstsociologische onder-
zoeken als God in Nederland. Religiositeit zou niet te 
reduceren zijn tot meetbare factoren. Vragen als “Is er in 
Nederland genoeg ruimte voor religieuze waarden?” en 
zelfs “Geloof je dat Jezus de zoon van God is?” zijn tegen-
woordig niet meer eenduidig. Het aantal mensen dat 
“weet niet” invult, wordt dan ook steeds groter. We weten 
het in Nederland niet meer. Er heerst spirituele verwarring, 
ook steeds prominenter onder christenen. Wat zegt de 
opkomst van “weet niet” over de betrouwbaarheid van dit 
onderzoek?

Toch is het onterecht wanneer historici deze sociologi-
sche werkelijkheid naar de prullenbak verwijzen. Iedereen 
die ogen heeft, ziet immers dat het christendom onmis-
kenbaar in een crisis zit en dat het aandeel van niet-
gelovigen in onze samenleving groeit. Er is dus niet alleen 
sprake van een transformatie van religiositeit, maar wel 
degelijk ook van een afname. Daarnaast zie ik, als bijna-
godsdienstleraar, dat de sensitiviteit voor religie onder 
jongeren bijna nihil is – op enkele uitzonderingen na.
Over tien jaar komt God in Nederland met haar volgende 
onderzoek. Ongetwijfeld staat ook dat in het teken van 
crisis en afname. De gifbeker is nog lang niet leeg. En als 
de huidige bezorgde geluiden kloppen, zal dit ook aan 
de meer orthodoxe ‘kleine’ protestanten niet voorbijgaan. 

Remco van Mulligen is historicus en journalist.

COLUMN

niet optimaal. Militair gezien was de 
coalitie opnieuw niet opgewassen tegen 
Frankrijk. De belangrijkste oorzaak daar-
van was dat Leopold er niet in geslaagd 
was vrede te sluiten met het Ottomaanse 
rijk, waardoor hij niet al zijn troepen te-
gen Frankrijk kon inzetten. De tweefron-
tenoorlog – tegen zowel Frankrijk als 
de Turken – ging zijn kracht echter 
te boven. Vanwege die Turkse oorlog 

bleef de slagkracht van de Oostenrijkse 
troepen aan de Rijn en Italië ondermaats. 
Daar had Victor Amadeus II, de hertog 
van Savoye-Piedmont, die in juni 1690 
lid geworden was van de Grote Allian-
tie, extra steun nodig tegen de Fransen. 
Leopold, was onmachtig die steun te 

verlenen en verzocht Willem III troepen 
uit de Spaanse Nederlanden naar Italië 
te sturen. Dat verzoek viel niet in goede 
aarde bij de stadhouder-koning. Als hij 
de kracht van de geallieerde legers in de 
Spaanse Nederlanden verminderde, zou 
Lodewijk XIV die gebieden gemakkelijk 
onder de voet kunnen lopen. 

Echt boos op Leopold werd Willem 
III  in oktober 1696. In juni van dat jaar 

had Victor Amadeus vrede met Lodewijk 
XIV gesloten, omdat hij de strijd niet 
kon voortzetten. Leopold wilde na het 
wegvallen van de Savoyards de strijd in 
Italië niet alleen met de Spanjaarden, 
die Milaan verdedigden, voortzetten. 
Daarom sloten de beide Habsburgers in 

oktober met Frankrijk het Verdrag van 
Vigevano, waarbij Italië geneutraliseerd 
werd. De Franse troepen die vrijkwamen 
in Italië gingen naar de Spaanse Neder-
landen en de Oostenrijkse troepen trok-
ken naar Hongarije in plaats van naar de 
Rijn. Dit bracht grote ergernis bij Willem 
III teweeg. Hij voorzag een samengaan 
van de keizer en Frankrijk, en vreesde 
zelfs voor een godsdienstoorlog tussen 
de zeemogendheden (Engeland en de 
Republiek) en Frankrijk en Leopold. Aan 
raadpensionaris Heinsius schreef Willem 
III dat “sij [Frankrijk en de keizer] door 
de geesteliken onder de handt negoti-
eerden ende Engelandt ende Hollandt 
daarbuyten wouden sluyten ende een 
werck van religie maecken”.

De Vrede van Rijswijk en de gods-
dienstclausule
Dankzij het Verdrag van Vigevano kon 
Lodewijk XIV in de zomer van 1697 
zijn troepen uit Italië overbrengen naar 
de Spaanse Nederlanden en daar Willem 
III verder terugdringen. De stadhouder-
koning had daarom dringend behoefte 
aan vrede, maar net als in Nijmegen 
traineerde Leopold de onderhandelingen 
opnieuw. Willem III zag zich derhalve 
genoodzaakt op 20 september 1697 
opnieuw een afzonderlijke vrede met 
Lodewijk XIV te sluiten. De Réunions 
buiten de Elzas gaf Lodewijk XIV terug, 
waaronder een groot stuk van de Palts, 
het gebied dat Lodewijk XIV bij het 
uitbreken van de oorlog in 1688 was bin-
nengevallen. De keizer, wederom geïso-
leerd,  werd gedwongen op 30 oktober 
vrede te sluiten. Hij verloor Straatsburg, 
maar kreeg daar Breisach en Freiburg 
voor terug. Het vierde artikel stelde dat 
Lodewijk XIV alle Réunions buiten de 
Elzas zou teruggeven, maar, zo luidde de 
Nederlandse vertaling “blijvende niet te 
min de Rooms Catholijke godsdienst, in 
de voorschreve plaatsen bevestigt, in die 
staat, daar deselve tegenwoordigh in is”. 
Deze godsdienstclausule hield in dat in 
de Palts, waar Lodewijk XIV het protes-
tantisme had vervangen door het katholi-
cisme, de katholieke religie gehandhaafd 
zou blijven. De officiële lezing was dat 
de Fransen verantwoordelijk waren voor 
de godsdienstclausule. Nader historisch 
onderzoek heeft echter uitgewezen dat 
Johan Wilhelm, de keurvorst van de 
Palts, en Johan Friedrich von Seilern, de 
keizerlijke onderhandelaar in Rijswijk, 
de instigators waren. Johan Wilhelm, 
zoon van de in 1690 overleden Philip 
Wilhelm van Neuburg, was een notoire 

bestrijder van het protestantisme. En hoewel hij 
de door Lodewijk XIV veroverde stukken van de 
Palts graag terugwilde, voelde hij er niets voor de 
katholisering van een gedeelte van de Palts terug 
te draaien. Dat zou  betekenen dat de protestan-
ten in de Palts hun kerken, zevenhonderd in ge-
tal, blijvend zouden verliezen. Voor zijn plannen 
vond Johan Wilhelm steun bij Von Seilern. Deze 
was afkomstig uit de Palts, was in 1676 in Oos-
tenrijkse dienst overgegaan en had zich bekeerd 
tot het katholicisme. Von Seilern was daarnaast 
secretaris geweest van de keizerlijke gezanten 
in Nijmegen, had namens de keizer de Liga van 
Augsburg ondertekend en was nu zelf een van de 
onderhandelaars in Rijswijk. Hij steunde Johan 
Willem en wist de godsdienstclausule met Frank-
rijk te ‘regelen’. Keizer Leopold had Von Seilern 
moeten terugfluiten, omdat de clausule in strijd 
was met de Westfaalse Vrede, maar Leopold vond 
het uiteindelijk niet bezwaarlijk de protestanten 
in Duitsland een loer te draaien.

Willem III was bijzonder boos over deze 
antiprotestantse actie van Lodewijk XIV en zijn 
bondgenoot Leopold. Opnieuw vreesde hij een 
samengaan van de twee katholieke vorsten. Aan 
Heinsius schreef hij:  “Ick heb altijts seer geap-
prehendeert [gevreesd] een religionsoorlogh en 
gevreest dat Vrankrijk en de Keyser sigh onder de 
handt daeromtrent verstinge, ’t geen nu al te klaer 
blijkt”.

Maar Willem III bleek te somber. De godsdienst-
clausule leidde niet tot een wezenlijke toena-
dering tussen Leopold en Lodewijk XIV. In de 
Spaanse Successieoorlog (1702-1715) zouden de 
zeemogendheden opnieuw samen met de keizer 
tegen Lodewijk XIV ten strijde trekken. Wel gaf 
de clausule aan dat de godsdienstige tegenstellin-
gen tussen Wenen en Den Haag de betrekkingen 
soms onder spanning zetten. 

Keizer Leopold I vond het niet  
bezwaarlijk de protestanten in  
Duitsland een loer te draaien.

Koning Leopold I, door Benjamin von Block. Beeld Wikipedia Stadhouder-koning Willem III. Beeld Wikimedia
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Kuyper maakte in 1898 een reis naar de 
Verenigde Staten (VS) en was erg opge-
togen over de Nieuwe Wereld. Het land 
had op meerdere fronten gewonnen van 
Europa, zo stelde hij in 1898. De eerste 
zinnen uit Kuypers reisdocument Varia 
Americana spreken boekdelen. 

“Het lijdt geen twijfel, of Amerika is 
Europa in de ontplooiing van maatschap-
pelijke veerkracht en in de opheffing 
van ons menschelijk leven tot hooger 
standpunt vooruit. Nog altoos behoudt 
Europa in meer dan één opzicht boven 
de nieuwe wereld een zekere voorkeur, 

allereerst door zijn meerdere historische 
rijpheid. Maar kiest ge tot maatstaf, 
het verzekeren van het hoogste percent 
levensgeluk aan het hoogste percent der 
bevolking, dan is geen tweeërlei oordeel 
mogelijk, en legt onze oude wereld het 
af.”

Vrijwel vergeten lijkt Abraham Kuyper in Nederland. Zijn boeken zijn slechts 
voer voor historici. Maar in de Verenigde Staten staat hij volop in de be-
langstelling, stelt historicus prof. dr. George Harinck. De gereformeerde lei-
der (1837-1920) schreef over kerk en religie in de seculariserende samen-
leving van Nederland rond 1900. Een dergelijk proces voltrekt zich nu in 
Amerika. Het tij is inmiddels in Nederland gekeerd. Deze maand verschijnt 
zelfs een tweede televisieserie over de antirevolutionaire politicus, gepre-
senteerd door Harinck. Hij legt uit hoe Kuyper de aandacht kan vasthou-
den van een gemêleerd publiek.

Inge Schipper en Ardjan Logmans

Harinck:  
Kuyper leert christen  
omgaan met andere 
overtuigingen 

Harinck in Amerika voor opnamen van de televisieserie Varia Americana – in de voetsporen van Abraham Kuyper. Beeld EO



mei 2016 TRANSPARANT TRANSPARANT mei 201614 15

politicus, en dat maakt hem interessant. 
Hij heeft meerdere invalshoeken van 
waaruit hij te benaderen is. In de docu-
mentaire trekken we bovendien nadruk-
kelijk de lijn door naar het heden. Met 
zijn reisverslag in de hand hebben we 
verkiezingsbijeenkomsten bijgewoond 
van Hillary Clinton, Donald Trump en 
Bernie Sanders. We zochten krotten-
wijken op en spraken familieleden van 
vermoorde jongeren bij een shooting in 
Chicago. En natuurlijk maken we ook 
kennis met gereformeerden in Michigan. 
Dat geeft extra lading aan de geschiede-
nis van Kuypers reis.” 

Kuyper is erg opgetogen over 
Amerika, getuige zijn reisboek. 
“Het begin van het boek zet de toon 
van het verhaal. Dat wat Kuyper als 
antirevolutionair voorstond, zag hij tot 
werkelijkheid worden in de VS. Hij hield 
van die overzeese samenleving, omdat 
hij vrijheid van religie zag, gelijkheid tus-
sen bevolkingsgroepen en minder forse 
armoede dan in Nederland. Kuyper was 
een scherp waarnemer, maar zag ook 
weleens wat over het hoofd. De armoede 
in grote Amerikaanse steden onttrok 
zich aan zijn blik, en dat de arbeider in 
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Amerika veel minder goed beschermd 
was dan in Europa, besefte hij pas later. 
Kuyper kon verder heel denigrerend 
schrijven over rassen, over zwarten. 
Ik vind Kuyper op bepaalde punten 
daarin erg naïef. In de uitzending heb ik 
zulke uitlatingen ook genoemd en in het 
bijbehorende boek kon ik dat nog wat 
breder uitwerken. Je moet alle kanten 
van Kuyper laten zien.”

Hoe legde Kuyper contact met 
Amerikanen met Nederlandse 
wortels?
“Kuyper ontmoette in de VS twee 
soorten bevolkingsgroepen met Neder-
landse wortels. De groep aan de oostkust 

emigreerde in de zeventiende eeuw naar 
Amerika. Zij waren in Kuypers tijd 
helemaal veramerikaniseerd en stonden 
ook los van de calvinistische religie van 
Kuyper. Je zou kunnen zeggen dat ze 
vrijzinnig waren geworden. De tweede 

groep bestond uit Amerikanen die waren 
neergestreken in de Midwest. Zij waren 
in de negentiende eeuw Nederland 
ontvlucht vanwege hongersnood en 
religieuze beknotting. Vaak waren ze van 
arme afkomst. Ze hadden het calvinisme 
en de Nederlandse cultuur en haar ge-
woonten nog niet losgelaten. 

Beide groepen hadden met elkaar 
gemeen dat ze Kuyper waardeerden om 
zijn nadruk op de Nederlandse wortels 
van de VS. Nederlandse gewoonten 
zoals Sinterklaas werden daar uitbundig 
gevierd. Kuyper stimuleerde dat. Ook 
beleefden Amerikanen met een Neder-
landse achtergrond de inhuldiging van 
koningin Wilhelmina aan het begin van 

Kuypers reis intens mee. En niet voor 
niets waren er legio verwijzingen naar 
Nederland in namen, zoals de New 
Yorkse krant New Amsterdam Gazette.

Kuyper was erg geïnteresseerd in de 
oorsprong van Amerika. Die heeft twee 

Voetsporen van Kuyper
Op basis van Varia Americana loopt 
vanaf 11 mei tot en met 1 juni een televi-
siedocumentaire op NPO2 over Kuypers 
reis, waarin Kuyper-kenner George 
Harinck de voetsporen van de gerefor-
meerde voorman drukt.

Het is de tweede Kuyper-reis die Harin-
ck voor het televisiepubliek maakt. Vorig 
jaar volgde hij Kuyper in het Midden-
Oosten met de uitzendingenreeks Om de 

oude wereldzee. Met vier uitzendingen 
is de nieuwe serie een stuk kleiner. “Dat 
kon ook niet anders”, vertelt Harinck in 
zijn studeerkamer aan de Vrije Univer-
siteit te Amsterdam. “Zijn reis in en om 
het Midden-Oosten duurde negen maan-
den, terwijl de reis naar Amerika de helft 

korter was. Bovendien is zijn verslag van 
deze reis minder uitgebreid: tweehon-
derd tegenover duizend bladzijden. Hij 
legde ook minder grote afstanden af, zo-
dat we voor televisie niet zo fors konden 
uitpakken als bij Om de oude wereldzee. 
Kuyper bezocht de oostkust met het 
gebied van New England en de Midwest. 
Dat was destijds het voornaamste deel 
van Amerika en daar woonden ook de 
meeste nazaten van de Hollanders.”

Om de oude wereldzee trok zo’n 
half miljoen kijkers. Waarom is 
Kuyper vandaag zo populair?
“Laat ik eerlijk zeggen dat ik denk 
dat dat niet heel sterk met Kuyper te 
maken heeft. Het was het onderwerp dat 
leefde. Ten eerste doen reisverhalen het 
altijd goed. De ontmoeting met andere 
culturen spreekt aan. Bovendien reisde 
Kuyper door de islamitische wereld en 
hij had daar ook allerlei gedachten over. 
Dat spreekt aan, omdat we nu, honderd 
jaar later, de islam ook kennen zonder 
op reis te hoeven gaan. Voor degenen die 
Kuyper wel kennen, heeft hij een om-
streden imago. Je bent voor hem of tegen 

hem. Beide groepen willen zo’n uitzen-
ding over hem zien om zich ervan te 
vergewissen of hun standpunt nog klopt. 
Tot slot hebben we nog de persoon zelf. 
Hij was als journalist, theoloog, predi-
kant en politicus een veelzijdig figuur. En 
hij had overal een mening over, vanuit 
hedendaags perspectief soms een best 
rare mening. Hij valt op. Daar kun je wat 
mee op televisie.”

Politieke series als House of Cards 
doen het goed. Recent zijn aspec-
ten van het leven van premier Lub-
bers verfilmd in Land van Lubbers. 
Is het vooral Kuyper als politicus 
die zorgt voor het succes van uw 
serie?
“House of Cards is een politieke drama-
serie. Drama is in, maar dat is een ander 
genre dan onze film. Kuyper was een uit-
zonderlijk politicus. Premier Thorbecke 
heeft in de negentiende eeuw ook buiten-
landse reizen gemaakt, maar hij was niet 
zo bevlogen als Kuyper. Ik denk ook niet 
dat je over enkele tientallen jaren een 
reis van Rutte op deze manier zult kun-
nen verfilmen. Kuyper was meer dan een 

“Kuyper had  
overal een  
mening over, 
soms een best 
rare mening.”

“Kuyper wilde niets liever dan het 
toernooi. Dat moet je niet van iedere 
christen vragen.”

Acteur Helmert Woudenberg die in Varia Americana optreedt als Abraham Kuyper. Beeld EO
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kanten. De cultuur is enerzijds wezenlijk 
Engels. Anderzijds hadden Nederlan-
ders Manhattan gesticht en ook andere 
koloniale handelsposten gehad op het 
overzeese grondgebied en daar grote in-
vloed uitgeoefend. Kuyper spreekt vooral 
die Hollandse kant van de Amerikaanse 
geschiedenis aan.

Toen Kuyper in Amerika kwam, was 
net de Spaans-Amerikaanse Oorlog 
achter de rug. Amerika had Cuba en de 
Filippijnen veroverd op Spanje. Daarmee 
was de koloniale macht van Spanje de-
finitief gebroken en zetten de Verenigde 
Staten zich op de kaart als imperialisti-
sche wereldmacht. Kuyper benadrukte in 
lezingen dat ook de Nederlanden hadden 
gevochten tegen Spanje. Die Amerikanen 
met Nederlandse wortels vonden het 
natuurlijk heerlijk om te horen wanneer 
Kuyper vol pathos Nederland verbond 
aan vaderlandsliefde voor het nieuwe va-
derland: ‘Wij deden er tachtig jaar over 

om Spanje te verslaan, jullie lukte het in 
tachtig dagen.’” 

Nog steeds is Kuyper populair in 
de VS, en lang niet alleen bij Ame-
rikanen met Nederlandse connec-
ties. Hoe komt dat?
“Hij had destijds een verhaal te vertel-
len dat sinds de jaren zeventig van de 
twintigste eeuw erg actueel is in Ame-
rika. Kuyper was in de negentiende 
eeuw eigenlijk de eerste denker die van 
orthodox-christelijke zijde inspeelde op 
de secularisatie die om zich heen begon 
te grijpen in Nederland. Hij juicht de 
scheiding van kerk en staat toe. De staat 
moet neutraal zijn en de kerk vrij. Dat 
is geen capitulatie voor achteruitgang, 
maar juist goed voor de kerk. Men 
moet dan wel leren leven met het feit 
dat er verschillende overtuigingen in 
de samenleving zijn en dat de kerk niet 
meer automatisch de baas is. Hij prijst 
de verscheidenheid en gelooft dat de 

samenleving pluriform is. Dat was in die 
tijd een heftige discussie. Hervormde 
theologen als Hoedemaker kozen juist 
voor een volkskerk en probeerden het 
protestantse karakter van de natie, wat 
dat dan ook was, te bewaren.

De situatie waar Nederland toen in zat, 

is nu de situatie van Amerika. Presi-
dentskandidaat Ted Cruz is een christen 
en wil het christelijke karakter van Ame-
rika weer herwaarderen. Kuyperianen 
in Amerika zeggen dan: ‘We zijn aan het 
seculariseren, we moeten in het publieke 
domein onze stem laten horen, maar wel 
beseffen dat we een minderheid zijn en 
moeten onderhandelen. Je moet ook niet 
willen dat Amerika per se weer christe-
lijk wordt. Dat is niet reëel. Aanvaard de 
pluriformiteit.’

Kuyper is bovendien niet alleen ontdekt 
door gereformeerde protestanten, maar 
ook door evangelicalen in de VS. De 
laatste groep richtte zich decennialang 
op het welzijn van de kerk en haar leden. 
Nu evangelicalen meer om zich heen 
beginnen te kijken, zoeken ze naar theo-
logische doordenking van de verhouding 
tussen kerk en samenleving. Kuyper is 
een van de weinige orthodoxe theolo-
gen die zich over dat vraagstuk heeft 
gebogen. Vaak moet hij het dan afleggen 
tegen zijn rechterhand Herman Bavinck, 
die theologisch hoog staat aangeschre-
ven. Desondanks kan Kuyper beschouwd 
worden als een breekijzer om een nieuwe 
denkrichting in te slaan. Ook sociologen 
weten hem inmiddels te vinden als het 
gaat over de inrichting van de maat-
schappij. Ik heb geregeld Amerikaanse 
promovendi die studie doen naar Kuyper 
of Bavinck.”

Terug naar de uitzending over de 
reis. Vond u het niet moeilijk om 
uw rol te vinden als presentator? 
“Nee, dat viel reuze mee. “Je moet vooral 
jezelf zijn”, zeiden de twee documen-
tairemakers die meegingen. Dat lukte. 
Natuurlijk moeten opnamen soms wel 
twee of drie keer over. De ene keer is het 

licht niet goed en de andere keer worden 
de zinnen net niet goed uitgesproken. 
Maar dat hoort erbij.

Ik vond deze reis lastiger dan de reis 
van vorig jaar in het Midden-Oosten. 
Die landen waren voor mij nieuw en 
dat maakt de nieuwsgierigheid naar die 
bewoners authentieker. In Amerika ben 
ik al tientallen malen geweest, dus ik ken 
het gebied op mijn duimpje. Met veel 
geïnterviewden had ik reeds contact. 
Nu moest ik doen alsof ik voor het 
eerst iemand tegenkwam. Ik moest als 
presentator vragen stellen alsof ik geen 
voorkennis had over de Amerikaanse sa-
menleving en de gereformeerden aldaar. 
Dat is dus wel even wennen, al lukte het 
wel snel om die onbevangen rol in de 
vingers te krijgen.

Kuyper uitleggen op televisie heb ik 
nauwelijks gedaan. De documentaire 
heeft geen sterk biografische insteek. En 
je kunt sowieso niet al te veel historische 
details vertellen. Ook moeilijke begrip-
pen vallen erbuiten. Ik kan geen gemene 
gratie of soevereiniteit in eigen kring 
gaan bespreken op televisie. Toch kan ik 

mijzelf ook als historicus goed vinden in 
deze rol. De historicus moet het verhaal 
van het verleden naar het heden brengen. 
Soms moet je dan jargon gebruiken. 
Maar als je het kunt vermijden, wordt 
het verhaal er heus niet simpel van. 
Een historicus is een verhalenvertel-
ler. Die ruimte kreeg ik en nam ik ook 
graag. Maar je moet die ruimte anders 
vormgeven dan in een wetenschappelijk 
tijdschrift of op college, dat is evident. 
Daarom vind ik het trouwens wel mooi 
dat ik er een boek bij kan schrijven. Ik 
heb veel onderzoek gedaan voor deze 
reis en dan is het fijn om dat te verwer-
ken in het boek.”

U houdt zich al jaren bezig met 
Kuyper. Raakt u niet uitgekeken op 
deze man?
“Ik interesseer me voor hem en voor het 
hele gereformeerde volksdeel, ook omdat 
ik zelf gereformeerd ben. Dat scheelt een 
stukje. En Kuyper is gewoon zó leuk. Hij 
is een man die je altijd verrast en niet 
verveelt. Hij is op mijn pad gekomen om-

dat ik verbonden ben aan het Historisch 
Documentatiecentrum van de Vrije 
Universiteit. Hij is altijd apart, origineel 
en bruist van de ideeën. Ik weet dat heel 
veel mensen zich aan hem ergeren, maar 
dat heb ik gewoon niet. Ik moet vaak 
heel erg om hem lachen. Ik denk dat hij 
ook best onuitstaanbaar kon zijn. Maar 
door de historische afstand heb ik daar 
geen last van.”

Is hij nog anders geworden voor u 
door het volgen van zijn Amerika-
reis?
“Onwillekeurig wordt Kuyper vaak be-
naderd als een autoritaire pater familias 
die zijn vrouw gebruikt als voetveeg en 
zijn dochters in het gereformeerde gareel 
houdt. Dat beeld is voor mij gekanteld. 
Als Kuypers dochter zeven jaar later, in 
1905, naar de VS reist, stimuleert hij 
haar om daar lezingen te houden. Dat 
is vooruitstrevend voor die tijd. Toen 
die dochter na thuiskomst haar voor-
drachten in Nederland wilde continue-
ren, maakte hij bezwaren. Hij vond dat 
vrouwen niet in het openbaar hoorden 

op te treden, althans niet in Nederland. 
Maar die dochter was net als haar vader 
eigenwijs, dus ze zette haar mening door. 
Kuyper was bereid om te gaan luisteren 
naar haar lezingen en zei na de eerste 
lezing dat ze hier mee door moest gaan. 
Dat vind ik mooi aan hem. Hij stelt zijn 
mening bij. Het was een nieuwsgierige 
man die veel werelden opende en keuzes 
durfde te maken.”

Hoe kan Kuyper en zijn reis een 
voorbeeld zijn voor christenen 
vandaag?
“Kuyper is in Amerika een echte repor-
ter. Hij wil altijd van alles weten, klampt 
iedereen aan, observeert goed en heeft 
rake typeringen. Verder is hij oprecht ge-
interesseerd in de andere cultuur en mild 
in zijn oordeel. In het algemeen geldt zijn 
boodschap nog steeds dat je onbevangen 
om je heen moet kijken en moet proe-
ven van andere werelden dan de jouwe. 
Reizen is belangrijk, want het relativeert 
je eigen situatie, schrijft hij. Ga ook om 
met andere geloofsovertuigingen, is zijn 

tweede les. Leer omgaan met geloofsver-
schillen binnen en buiten het christen-
dom. Kuyper zal verschillen benoemen 
en zo nodig ook aanscherpen. Hij kon de 
ander bekritiseren en bestrijden, maar 
liet hem wel vrij in zijn persoonlijke 
overtuiging. Kuyper zocht het debat op. 
Hij wilde niets liever dan het toernooi. 
Dat moet je niet van iedere christen 
vragen. Besef als christen desalniettemin 
dat je niet de hele wereld hebt, maar dat 
je er onderdeel van uitmaakt.”

De serie Varia Americana – in de 
voetsporen van Abraham Kuyper 
verschijnt in vier afleveringen op 
NPO2 op de woensdagavonden 
11 mei, 18 mei, 25 mei en 1 juni. 
Presentator en historicus George 
Harinck verbindt de reis van Kuy-
per in 1898 met de actualiteit. De 
serie is gemaakt door documen-
tairemakers Hans Maat en Hans 
Hermans van ICU Documentaries 
en wordt uitgezonden door de 
Evangelische Omroep. Bij de 
uitzendingen verschijnt ook een 
boek van Harinck over de reis. 
Dat wordt op 9 mei gepresen-
teerd op de VU; zie hdc.vu.nl. 
Het boek telt een kleine 200 blad-
zijden en draagt dezelfde naam 
als het reisverslag van Kuyper van 
destijds: Varia Americana. Het 
originele verslag van Kuyper is op 
internet te lezen via http://www.
reformationalpublishingproject.
com/pdf_books/Scanned_Books_
PDF/VariaAmericana.pdf. 

Varia Americana

De gereformeerde voorman vertrok in augustus 1898 naar 
de Verenigde Staten, om vier maanden later weer terug te 
keren. Officieel ging hij naar Amerika om een eredocto-
raat in ontvangst te nemen van Princeton University in de 
oostelijke staat New Jersey, zo’n 80 kilometer ten zuiden 
van New York, en om de Stone-lezingen te houden aan 
Princeton Theological Seminary. Deze lezingen over het 
calvinisme zijn erg bekend geworden. 
Ondertussen had Kuyper al jaren contacten in Amerika. 
Zo correspondeerde hij begin zeventiger jaren nog met 
ds. A.C. van Raalte (1811-1876), een van de predikanten 
uit de Afscheiding van 1834, die in 1846 naar Amerika 
was vertrokken. Ook Kuyper zelf heeft overwogen om te 
emigreren. Toen het neocalvinisme in Nederland echter 

aansloeg vanaf de jaren tachtig van de negentiende eeuw, 
liet hij dat plan varen. In Amerika knoopte Kuyper relaties 
aan met Nederlandse emigranten die waren neergestreken 
in staten als Michigan en Iowa, gelegen in de Midwest van 
de VS.
Ten slotte was de reis voor Kuyper ook van groot belang 
voor de door hem opgerichte Vrije Universiteit te Amster-
dam. Kuyper legde door de reis de eerste Amerikaanse 
contacten voor de universiteit.
Er was veel gelegen aan de reis. Daarvoor sloeg hij zelfs de 
uitnodiging af die hij kreeg voor de inhuldiging van konin-
gin Wilhelmina op 6 september 1898. Hij stuurde vanuit 
Amerika een in het Engels opgesteld telegram met hoogge-
stemde wensen. In het Frans werd hij koeltjes bedankt. Het 
boterde niet tussen Kuyper en Wilhelmina, zoals ook later 
tijdens het premierschap van Kuyper zou blijken.

Wat ging Kuyper doen in Amerika?

PERSONALIA
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“Reizen is  
belangrijk, want 
het relativeert je  
eigen situatie, 
schrijft Kuyper.” 

“Kuyper is een van de weinige  
orthodoxe theologen die zich heeft 
gebogen over de verhouding tussen 
kerk en samenleving.”
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Van boerenzoon 
tot verzetspredikant
De jeugdjaren van Fredrik Slomp

Een van de bekendste verzetsmensen van Nederland tijdens de Tweede Wereld-
oorlog was de gereformeerde predikant Fredrik Slomp (1898-1978), beter bekend 
als Frits de Zwerver. Samen met Helena Kuipers-Rietberg uit Winterswijk was hij 
verantwoordelijk voor de oprichting van de grootste verzetsorganisatie van Ne-
derland, de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO). Onder zijn 
schuilnaam trok hij het hele land door om mensen te inspireren tot verzet tegen 
de nazi’s. In dit artikel wil ik ingaan op Slomps afkomst en zijn jonge jaren. Daarbij 
wil ik de vraag beantwoorden in hoeverre deze van invloed zijn geweest op zijn 
werk als predikant tijdens de bezettingsjaren 1940-1945.

Bert Jan Hartman

Een Drentse boerenzoon
De Drentse plattelandsdorpjes Oosteinde 
en Ruinerwold worden met elkaar ver-
bonden door een doorlopende weg: de 
Wolddijk. Op nummer 28, in een middel-
grote boerderij, werd Fredrik Slomp op 
5 maart 1898 geboren in het gezin van 
Jan (1866-1936) en Grietje (1867-1918) 
Slomp. Omdat het zaterdag was, kon va-
der Slomp niet direct aangifte doen. De 
maandag daarop ging hij daarom alsnog, 
met zijn moeder als getuige, naar het ge-
meentehuis van Ruinerwold. Daar werd 
Fredrik bijgeschreven in de burgerlijke 
stand als derde kind van Jan en Grietje.1 
Een maand later, op 3 april, werd hij 
door ds. H. van der Veen gedoopt in de 
Gereformeerde Kerk te Berghuizen. 

Binnen dit kerkgenootschap werd Jan 
Slomp al op jonge leeftijd – hij was pas 
27 jaar – gekozen in het ambt van ouder-
ling.2 Een groot deel van zijn leven zou 
hij deze verantwoordelijkheid dragen. 
Mede door zijn jarenlange ervaring als 
ambtsdrager werd hij, na het emeritaat 

van ds. Van der Veen, in 1923 verkozen 
tot voorzitter van de kerkenraad.3 Als 
ouderling deed Jan Slomp veel bestuur-
lijke ervaring op, die hij ook buiten de 
kerkmuren inzette. Zo was hij vanaf 
1903 bestuurslid en tweede voorzitter 
van de coöperatieve zuivelfabriek Alge-
meen Belang in zijn woonplaats, en in 

1907 werd hij voorzitter van de Gerefor-
meerde Schoolvereniging in Ruinerwold. 
Deze maatschappelijke betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid leefde hij voor aan 
zijn kinderen.

Freek, zoals Fredrik in deze periode 
doorgaans werd genoemd, was voorbe-
stemd om boer te worden.4 De eerste 
jaren na de lagere school was hij dan ook 
werkzaam op de boerderij van zijn vader. 

Maar langzamerhand ontwikkelde zich 
bij hem de wens om predikant te wor-
den. Toen hij zestien jaar was, vertelde 
hij in de aardappelschuur aan zijn vader 
dat hij theologie wilde gaan studeren.5 
Hij voelde zich geroepen zoals eeuwen 
geleden de profeet Amos geroepen was. 
Freek wilde dominee worden om de 
mensen wakker te schudden.6 De Bijbel-
tekst Amos 3: 8b, waar geschreven staat 
“De Heere HEERE heeft gesproken, wie 
zou niet profeteren?” werd zijn levens-
motto.7 Na intensieve gesprekken met 
zijn vader kreeg hij vanuit huis alle steun 
om te gaan studeren voor predikant. Dit 
had in financieel opzicht nogal wat con-
sequenties, maar vader Slomp beloofde 
de kosten op zich te nemen.8 

Gereformeerd Gymnasium
Voordat Fredrik Slomp zijn wens in 
vervulling kon laten gaan, moest hij 
echter eerst een diploma halen dat hem 
toegang zou verschaffen tot de Theolo-
gische School in Kampen. Na de lagere 

Slomp wist zich 
geroepen zoals 
de profeet Amos.

Frits Slomp en Jan Schelhaas als student 1920 Beeld Bert Jan Hartman
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school had hij namelijk geen vervolgon-
derwijs gehad. Daarom liet hij zich in 
september 1914 inschrijven als student 
aan het Gereformeerd Gymnasium.9 
Deze opleiding bevond zich eveneens 
in de IJsselstad en was nauw verbonden 
met de predikantenopleiding van de 
Gereformeerde Kerken. Slomp verhuisde 
dan ook van het platteland van Ruiner-
wold naar de voormalige Hanzestad 
Kampen. Vanaf 26 september 1914 
woonde hij daar als kostganger aan de 
Bovennieuwstraat 81, in de woning  
van schoolmeester Ten Kate.10 Het  
gezin van Wietze en Janke ten Kate 
bestond uit vier jongens en vier meisjes. 
Om hun zonen te laten studeren, ver-

huurden zij woonruimte aan studenten.11 
Na de zomervakantie in 1914 begon 

Fredrik Slomp aan het eerste studiejaar 
van het gymnasium. Het vak Latijn werd 
gegeven door de rector, J.J. Esser, die ook 
Grieks en Latijn doceerde aan de Theolo-
gische School. Esser werd door zijn leer-
lingen getypeerd als een vriendelijke en 
zeer gelovige man, die een enorme Bij-
belkennis bezat. Maar orde houden kon 
hij niet.12 Uit zijn rapportkaart bleek dat 
Fredrik, net als veel andere leerlingen, 
lage cijfers voor Latijn haalde. Het hele 
jaar door scoorde hij niet hoger dan het 
cijfer twee, wat een onvoldoende inhield; 
maar er waren ook periodes waarin hij 
enen haalde, wat ronduit slecht bete-

kende.13 Latijn was niet de enige taal 
waar Slomp moeite mee had in het eerste 
jaar. Ook voor het vak Frans haalde hij 
praktisch het hele jaar een onvoldoende 
op zijn rapport. Vakken als reken- en 
meetkunde lagen hem eveneens niet. Wel 
kon hij goed meekomen bij Vaderlandse 
en Algemene Geschiedenis. Hier scoorde 

hij het hele jaar voldoendes, evenals bij 
het vak Christelijke Religie. Maar op de 
overgangsvergadering was het in zijn 
totaliteit onvoldoende om bevorderd te 
kunnen worden. Slomp moest het eerste 
leerjaar overdoen.14 

Leermeester Tjeerd Hoekstra
De studie op het gymnasium wilde 
kortom niet echt vlotten. Bovendien 
moest Slomp in juni 1918 in militaire 
dienst. Nadat hij was afgezwaaid op don-
derdag 20 maart 1919, kon hij niet meer 
de motivatie opbrengen om opnieuw 
terug te keren naar de schoolbanken. Het 
geluk lachte hem echter toe, aangezien 
hij met dispensatie werd toegelaten aan 

de Theologische School in Kampen.15 Op 
23 september 1921 schreef hij zich in als 
theologiestudent. In tegenstelling tot zijn 
periode op het gymnasium was Frits – 
zoals hij in Kampen werd genoemd – nu 
wel succesvol. Elke dag begon hij vroeg 
in de ochtend al met studeren. Hoewel 
hij nogal eens een college miste wegens 

PERSONALIA
Bert Jan Hartman is 
geschiedenisdocent 
op het Greijdanus 
College te Zwolle. Na 
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ziekte, kon hij op 19 januari 1923 het 
propedeuse-examen afleggen.16 
Het hooglerarenkorps in de tijd van 
Slomp bestond uit de heren S. Greijda-
nus (Nieuwe Testament), H. Bouwman 
(Kerkgeschiedenis), A.G. Honig (Dog-
matiek), J. Ridderbos (Oude Testament) 
en T. Hoekstra (Ambtelijke Vakken). 
Door hen werd Slomp gevormd als 
theoloog en predikant. De docent die de 
meeste invloed heeft gehad op Slomp 
als predikant, was professor Tjeerd 
Hoekstra. Deze leerde zijn studenten 
hoe zij moesten preken. Ook besteedde 
hij aandacht aan de manier waarop zij 
de catechismus konden uitleggen aan 
jonge mensen. Vakken als pedagogiek en 
psychologie kregen met het aantreden 
van Hoekstra in 1913 veel meer aan-
dacht dan voor die tijd.17 Vooral in het 
toepassen van psychologische inzichten 
in zijn onderwijs kwam hij naar voren als 
een vernieuwer.18 

Tjeerd Hoekstra was bovenal echter 
een begenadigd prediker. Zijn naam was 
een begrip onder gereformeerden, en 
hij preekte dan ook voor volle kerken. 
Hoekstra drong er bij zijn studenten 
op aan om altijd levendig te preken. 
Daarom had hij de gewoonte om een 
preek uit te schrijven, deze uit het hoofd 
te leren en vervolgens zonder behulp van 
papier uit te spreken. Ook op college 
dicteerde hij niet vanaf papier.19 Frits 
Slomp nam de lessen van Hoekstra zeer 
ter harte. Zijn leven lang preekte hij 
grotendeels uit het hoofd en hij verstond 
de kunst begrijpelijk te preken. Hierbij 
richtte hij zich vooral op de jonge gezin-
nen en oudere catechisanten. In zijn 
prediking lag de nadruk op de christe-
lijke levensstijl: de mensen moesten meer 
gaan leven voor Koning Jezus.20 

Verzet tegen het nationaalsocia-
lisme
In 1930 nam Slomp een beroep aan naar 
de Gereformeerde Kerk van Heemse, een 
dorpje in Overijssel. Dit was zijn tweede 
gemeente, nadat hij eerst drie jaar in 
het Drentse Nieuwlande had gestaan. 
In de grensplaats Heemse was de jonge 
dominee getuige van de opkomst van het 
nationaalsocialisme in Duitsland, en later 
ook Nederland. Slomp beschouwde deze 
ideologie van meet af aan als gevaarlijk 
en verzette zich er dan ook tegen. Zijn 
duidelijke opvattingen en de manier 
waarop hij deze uitte, zijn te herleiden 
tot zijn opvoeding en de preekstijl die hij 
had aangeleerd. Van zijn vader had hij de 
belangstelling voor politieke en maat-

schappelijke ontwikkelingen meegekre-
gen. Hij leerde van hem dat een christen 
zijn verantwoordelijkheid moest nemen. 
Slomp verdiepte zich daarom in de 
beginselen van het nationaalsocialisme 
en was geabonneerd op wel zes verschil-
lende naziblaadjes.21 Dit deed hij omdat 
hij zijn catechisanten en gemeenteleden 
duidelijk wilde maken welke gevaren het 
nationaalsocialisme met zich meebracht. 
Slomp typeerde de leer van de nazi’s als 
“een totalitaire wereldbeschouwing die 
het ware christendom wilde vernieti-
gen”.22 

Deze taal liet hij ‘s zondags ook van de 
preekstoel horen. In niet mis te verstane 
bewoordingen maakte hij de kerkgangers 
duidelijk dat het geoorloofd was om 
verzet te bieden tegen de maatregelen 
van de bezetter. Op meerdere plaatsen in 
het land hield hij zijn befaamde verzet-
spreek over de Egyptische vroedvrouwen 
Sifra en Pua uit het Bijbelboek Exodus. 
De strekking van deze preek was dat de 
mensen de bezetting niet lijdzaam moes-
ten ondergaan, maar in verzet moesten 
komen tegen de nazi’s. Op zondagmor-
gen 12 juli 1942 hield hij deze preek in 
de Zwolse Zuiderkerk. Na een gloedvol 
betoog sprak hij het “amen” uit, waarna 
enkele seconden later een paar toehoor-

ders het Wilhelmus inzetten.23 Slomp 
kon mensen bezielen en inspireren. Een 
van zijn latere verzetsvrienden, Liepke 
Scheepstra, zei over Slomp: “Hij maakte 
ons geestelijk wakker en inspireerde ons 
om onze taak en plicht te verstaan jegens 
ons land”.24

Tot slot
Aan het eind van dit artikel kom ik terug 
op de vraag in hoeverre de jonge jaren 
van Fredrik Slomp van invloed zijn ge-
weest op diens werk als predikant tijdens 
de oorlog. Slomp interesseerde zich net 
als zijn vader voor politieke en mat-
schappelijke ontwikkelingen. Daarom 
volgde hij met kritische belangstelling 
de opkomst van het nationaalsocialisme. 
Vanaf de jaren dertig beschouwde hij 
deze ideologie als een absolute bedrei-
ging voor de geestelijke vrijheid. Hier 
moest tegen gestreden worden. Dit deed 
Slomp in deze jaren voornamelijk op 
zondag vanaf de kansel, op een voor hem 
kenmerkende stijl, die hij had geleerd 
aan de Theologische School in Kampen.

Hoogleraar Tjeerd Hoekstra oefende 
de meeste invloed uit op Slomp als 
predikant. 

Slomp was  
geabonneerd  
op wel zes  
verschillende  
naziblaadjes.

Tjeerd Hoekstra Beeld Bert Jan Hartman

Wolddijk 28, Ruinerwold. Het geboortehuis van Frits Slomp. Beeld Bert Jan Hartman
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Beeld Wikimedia 

Luther in lectuur voor kinderen
Terwijl ik mij oriënteerde op het ge-
bruik van de term “kindervriend” in de 
boekgeschiedenis, als pseudoniem en als 
trefwoord in titels,1 kwam mij een voor 
de jeugd geschreven werk onder ogen. 
De mannen der Hervorming (Utrecht 
[C. van Bentum] z.j. [1878]) is een serie 
kleine boekjes over twaalf reformatoren, 
van Luther tot de Bernse reformator Ber-

thold Haller. Hierin schetst de orthodox-
protestantse auteur, “een Kindervriend”, 
een hagiografisch beeld van Luther. 
Opvallend genoeg vertoont dit sterke ge-
lijkenis met het portret dat mij rond 1955 
als leerling van een School met de Bijbel 
werd voorgehouden, en dat ongetwijfeld 
ook nu nog voortleeft. “De Kindervriend” 
sluit zijn beschrijving van de proclamatie 
van de vijfennegentig stellingen tegen de 

aflaathandel van Johannes Tetzel op 31 
oktober 1517 als volgt af:

“Als met een toverslag stond geheel 
Europa in rep en roer. Vóór Luther, tegen 
Tetzel, vóór de stellingen tegen den Paus, 
vóór den Bijbel tegen Rome – of omge-
keerd! Daar moest partij gekozen. Veler 
oogen gingen open. En wie eens wakker 
geschud was, sliep vooreerst niet weder 
in.” (p. 22)

Het Lutherjaar 2017 nadert. Blijkens de informatie op www.refo500.nl zal de herdenking 
van 500 jaar Hervorming in Nederland niet ongemerkt voorbijgaan. Hoewel het jubi-
leum mij niet direct bezighoudt, werd ik er zo nu en dan indirect bij bepaald via de 
onderwerpen waarin ik mij verdiepte. Ik werd met Maarten Luther (1483-1536) gecon-
fronteerd, niet van heel dichtbij, maar in de gestalten waarin hij figureert in de literatuur. 
Van deze ontmoetingen met hem in de afgelopen tijd doe ik verslag. Doorgaans kort, 
maar uitvoerig in het geval dat ik een  voor mij onbekende Luther tegenkwam, de man 
die in de zestiende-eeuwse ‘klassenstrijd’ de verkeerde kant koos.

C. Houtman

Geen onvertogen woord wordt gehoord. 
Luther wordt getekend als de herontdek-
ker van de Bijbel en als de grote kerkher-
vormer.

Luther in een naslagwerk over het 
atheïsme
Vanwege mijn interesse in de vrijdenkerij 
bladerde ik Het atheïstisch woorden-
boek2 door, dat in het najaar van 2015 
verscheen. Dit bleek ook een lemma 
over Luther te bevatten (p. 205-207). 
Centraal daarin staat Luthers typering 
van de Joden als “dieven en ongedierte” 
en zijn oproep ze “desnoods op te pak-
ken en in werkkampen te stoppen”. In 
het lemma wordt instemming betuigd 
met de opvatting3 die René Süss in 2006 
verdedigde. Luthers antisemitisme zou 
mede bepalend zijn geweest voor het 
klimaat waarin op instigatie van Hitler 
in nazi-Duitsland zes miljoen joden 
werden uitgeroeid. Ik laat dit negatieve 
beeld van Luther4 hier verder rusten, om 
de aandacht te vestigen op een tweede, 
eveneens uiterst donker portret van de 
hervormer. Het bevindt zich in het mu-
seum van de geschiedschrijving en is op-
geborgen in het depot antiklerikalisme.

Luther in antiklerikale geschied-
schrijving
Toen ik mij verdiepte in de afkeer van 
de geestelijkheid, die wijdverbreid was 
onder de vrijdenkers, kwam mij een 
driedelig, omvangrijk boek in handen. 
Het was een oorspronkelijk in het Duits 
gepubliceerd werk van de hand van 
Emil Rosenow (1871-1904), socialist, 
schrijver en lid van de Rijksdag.5 In 1905 
verscheen bij P.M. Wink te Amersfoort 
een door de uitgever6 verzorgde Neder-
landse bewerking met de titel Tegen de 
priesterheerschappij. Kultuurtafreelen uit 
de 16e en 17e eeuw. 

Rosenow oordeelt vernietigend over 
Luther. Hij verwijt hem Jodenhaat (III, 
17), maar vooral opportunisme en ka-
rakterloosheid. Ten tijde van de boeren-
opstand in 1525 koos Luther namelijk 
partij voor de onderdrukkers en tegen de 
vertrapte paupers. Ik kom hierop terug, 
na een impressie te hebben gegeven van 
de inhoud van het boek.

In het “Woord vooraf” van het Duitse 
origineel, Wider die Pfaffenherrschaft 
(Berlin [Verlag. Buchhandlung Vorwärts] 
1904), wordt de doelstelling van het 
boek verwoord. Het beoogt tegenwicht te 
bieden tegen het beeld van de geschiede-
nis dat kinderen op school werd bijge-
bracht. Door analyse van de werkelijke 

historie zou het beeld kunnen worden 
bijgesteld dat God de geschiedenis van 
de volken leidt, en dat de vorsten regeren 
in opdracht van Hem.

Voorafgaand aan de beschrijving van 
de hervorming, schetst Rosenow de 
middeleeuwse kerkgeschiedenis als een 
chronique scandaleuse. De door hem 
bewonderde “communistische” eerste 
christengemeente, die werd gekenmerkt 
door sociale gelijkheid, solidariteit en ge-
meenschap van goederen, was al spoedig 
ten onder gegaan. Gedomineerd door 
de paus, sloeg de kerk haar tentakels uit 
over Europa. Op het hoogtepunt van 
haar macht beheerste zij het politieke 
en het economische leven dankzij haar 
uitgebreide uitbuitingssysteem. De clerus 
was in de greep van weeldezucht en on-
zedelijkheid. Daarnaast werden pogingen 
om het communisme van weleer nieuw 
leven in te blazen in bloed gesmoord. 
Maar tegen het einde van de vijftiende 
eeuw taande de macht van de kerk. De 
omstandigheden voor de hervorming van 
kerk en maatschappij waren nu gunstig. 
In die situatie trad Luther ten tonele. 
Van zijn optreden zou in de protestantse 
geschiedschrijving evenwel een veel te 
positief beeld worden gegeven.

Luther, politiek leider bij toeval
Het beeld van Luther als de (geloofs)
held die de stoot tot de hervorming van 
de kerk gaf, zou in strijd met de fei-
ten zijn. Niet uit eigen initiatief, maar 
vanwege externe factoren trad hij op de 
voorgrond. Die maakten hem tot “de ver-
persoonlijking van al de woede en haat, 
welke de tot politieke onafhankelijkheid 

geraakte Duitsche vorsten, de door de 
kerk in het vaarwater gezeten adel en de 
uitgezogen volksmassa tegen den paus 
koesterden” (II, 64).

In tegenstelling tot wat beweerd wordt, 
was de proclamatie van de vijfennegen-
tig stellingen in 1517 geen heldendaad. 
Het was de reactie van een gepikeerd 
kanselredenaar, die bemerkte dat 
zijn preken tegen de aflaathandel van 
Johannes Tetzel geen effect hadden. De 
stellingen waren bovendien niet gericht 
tegen de aflaat als zodanig, maar tegen 
het misbruik ervan en de facto “een 

flauwe, angstige oppositie” (II, 60). 
Luther hoedde zich ervoor in conflict te 
geraken met zijn superieuren. Niettemin 
veroorzaakte de lokale theologentwist 
als “een vonk in een kruitvat” “een hoog 
uitslaande vuurzuil”(II, 61). Dit was 
het gevolg van de overal en onder alle 
standen levende onvrede over de kerk 
en het pausdom. In korte tijd maakte dit 
Luther “tot den populairsten man van 
zijn land” (II, 63). “De politieke ontwik-
keling duwde den man letterlijk vooruit 
en dreef hem tot daden. En niet dan 
aarzelend en weerstrevend speelde hij de 
rol, die de gebeurtenissen hem opdron-
gen” (II, 65). Luther werd beïnvloed 
door de “volksstemming tegen het paus-
dom” en mannen die radicaler waren dan 
hij. Deze invloed zou hem ten slotte in 

Rosenow oordeelt 
vernietigend over 
Luther.

Literaire  
ontmoetingen  

met Luther
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1518 zo ver “naar links” voeren, dat hij 
het pauselijk oppergezag over de kerk 
bestreed (II, 68).

Luther, de steunpilaar van de 
machthebbers en de uitbuiters 
Luthers opstelling bracht hem “aan de 
spits van de oppositie in Duitschland 
tegenover het pausdom” (II, 78), de alge-
mene vijand. Het leverde hem sympathie 
op, “zoowel aan de vorstenhoven als in 
de hutten der boeren” (II, 76). Toen de 
boerenrevolte in 1525 uitbrak, verloor 
hij echter de greep op de ontwikkelingen. 
Aanvankelijk liet hij zich “gelijk immer 
ook weer met den stroom meedrijven; 
ditmaal door de golven der revolutie” 
(II, 128). Maar toen hem verweten 
werd dat hij de oorzaak was van “het 
ineenstorten van alle gezag” (II, 129), 
ontpopte hij zich als een reactionair. 
Luther, die zelf “een harde, vreugdelooze 
proletariërsjeugd” had doorgemaakt (II, 
58), schaarde zich aan de zijde van de 
grote winnaars: de vorsten (II, 97, 99, 
130-132, 146). De hervorming zege-
vierde dankzij het wapengekletter van 
de machthebbers en kon zich alleen 
staande houden “in de schaduw van de 
vorstelijke tronen” (II, 148). Luther en 
de zijnen zouden de vorsten naar de ogen 
hebben gekeken. Zij waren afhankelijk 
van hen en behartigden dan ook hun 
belangen (II, 145-149; III, 2-15). “En de 
boeren hadden reden om te schreien en 
te zuchten. Hun knechtschap was niet 
alleen gebleven, maar nog verergerd” (II, 
151).

De hervormers bezien met de blik 
van een proletariër
Het blazoen van Luther was dus bevlekt. 
Hij was “als ketter tegen de pauselijke 
kerk” begonnen en ternauwernood “den 
brandstapel ontlopen”, maar trad nu zelf 

als “kettermeester” op “over de prole-
tarische ketters”. Tijdens de revolte van 
1525 had hij opgeroepen de boeren als 
dolle honden af te maken (II, 132).

Luther kwam niet de eer toe “het 
groote ineenstorten van de middeleeuw-
sche priesterheerschappij” bewerkt te 
hebben: de Duitse boeren moesten daar-
voor geprezen worden (II, 143)! Met zijn 
optreden had Luther het succes van de 
contrareformatie bevorderd. Dubbelhar-
tig wezen zijn bestrijders de vorsten erop 
dat hij verantwoordelijk was voor het 
uitbreken van de revolutie. Bovendien 
brachten zij de boeren aan het verstand 
dat het mislukken van de revolte ook 
Luthers schuld was. Het resultaat was 
dat het volk zich weer schaarde onder de 
vleugels van de rooms-katholieke clerus 
(II, 150-151).

Ook de andere hervormers waren 
bepaald geen maatschappijhervormers. 
Huldrych Zwingli (1484-1531) en Johan-
nes Calvijn (1509-1564) waren de steun-
pilaren van de stedelijke oligarchen (II, 
209). Het beeld van Zwingli is gematigd 
positief (II, 188, 199); het oordeel over 
Calvijn uiterst negatief. Deze “zieke-
lijke, zwartgallige fanaticus” veranderde 
Genève van “een welvarende, levens-
lustige stad” in “een soort gevangenis, 
waaruit alle vroolijkheid verbannen was 
en waar ellendige schijnheiligheid tot 
het voornaamste gebod gemaakt werd” 
(II, 200). Zijn heerschappij was “een 
voortdurend bloedvergieten” (II, 208) 
dat door de executie van Michaël Servet 
(1511-1553) in het geheugen van de 

geschiedenis gegrift stond (II, 206-208). 
In Het atheïstisch woordenboek wordt 
de executie overigens getypeerd als een 
ordinaire “moord” (p. 187-188, 282).

Uit welk oogpunt men de hervorming 
ook beziet, beschaving heeft zij niet 
gebracht. “Er waren nog eeuwen noodig 
vòòr humanere beginselen zich baan 
braken. En dit geschiedde niet door, 
doch tegen de priesters in!” (II, 199). In 
wezen waren de hervormers geen haar 
beter dan de clerus van voor de reforma-
tie, wiens plaats zij hadden ingenomen.

Thomas Müntzer is de ware hervor-
mer
Pogingen om de onderdrukking van het 
volk te doorbreken, leden in de hervor-
mingstijd schipbreuk. Zoals eerder in 
de geschiedenis werden “de communis-
ten” van alle kanten belaagd zodra hun 
“communistische tendenz” zichtbaar 
werd (II, 4). Hierbij dient het lot van 
Thomas Müntzer (ca. 1490-1525)7 
ter illustratie. Deze wordt beschreven 
als “een vurig man, vol van de sociale 
ideeën van zijn tijd, vertrouwd met de 
overleveringen van de proletarisch-
communistische bewegingen uit vroeger 
dagen,8 een propagandistisch en orga-
nisatorisch talent, gedragen door vurige 
liefde voor zijn volk” (II, 93). Müntzer 
wilde de heerschappij aan “de oude 
priesterkaste” ontnemen en in de handen 
leggen van het volk (II, 97-98). Tijdens 
de boerenopstand groeide hij uit tot een 
“reus, welke Luther [...] in de schaduw 
zette”. Hij had “zijn tijd begrepen en niet 

geaarzeld om de leider en de baanbreker 
te worden voor de massa” (II, 126-127). 
Die rol gaf Müntzer niet op. Het bracht 
hem, “de grootste en meest beteekenende 
volksaanvoerder uit den Hervormings-
tijd”, op het schavot. Dat betekende ech-
ter niet het einde van zijn denkbeelden, 
want “ideeën kan de beul niet dooden. 
Zij verheffen zich boven het schavot en 
vinden nieuwe verkondigers in de plaats 
van den gedoode” (II, 139). Müntzer en 
de wederdopers, die hier verder buiten 
beschouwing blijven,9 vertegenwoordig-
den “de ondergang der revolutionaire 
richting”. Al met al was deze ondergang 
“roemvoller dan de overwinning van het 
protestantisme dat de overheden diende” 
(II, 209).

Luther in kinderpreken
Op de School met de Bijbel werd 
Luther ten tonele gevoerd als de man 
die de stoot had gegeven tot de bewe-
ging die heel Europa in rep en roer had 
gebracht. Eerder al, toen het bijzonder 
christelijk onderwijs in Nederland nog 
een onbekend fenomeen was, werd de 
grote betekenis van Luther de jeugd al 
ingeprent in de kerk. Dit kwam naar vo-
ren bij mijn onderzoek naar de speciaal 
voor kinderen gehouden preken in de 
negentiende eeuw.10 Al in 1817 werd 31 

oktober 1517 in de kinderkerk geschil-
derd als een keerpunt in de geschiedenis. 
Luther werd gezien als de gigant die 
door zijn moedige verzet tegen Rome 
een nieuw tijdperk had ingeluid. Hierbij 
werd uiteengezet hoe de wereld was ver-
anderd door Luthers herontdekking van 
het evangelie, dat onder het stof van de 
middeleeuwen begraven lag. Door zijn 
vertaling van de Bijbel was de Schrift 
niet langer een gesloten boek voor de 
gewone gelovigen.

Deze bijzondere aandacht voor de 
Duitse reformator was nieuw. Dat was te 
danken aan de ‘omzetting’ van de oude 
Gereformeerde Kerk naar de Neder-
landse Hervormde Kerk. Deze omzetting 
was een gevolg van de vorming van het 
Koninkrijk der Nederlanden in 1815, dat 
bestond uit twee landsdelen, het rooms-
katholieke zuiden en het protestantse 
noorden. De door Luther geïnstigeerde 
reformatie was een gebeurtenis waarvan 

het historisch belang onomstreden was 
voor alle Nederlandse protestanten, van 
welke signatuur dan ook. Daarom was 
de herdenking van de hervorming een 
uitgelezen gelegenheid voor de bewoners 
van Noord-Nederland om uiting te geven 
aan het protestantse zelfbewustzijn 
samen één ‘natie’ te vormen. Zodoende 
herdachten zij in 1817 en na die tijd in 
saamhorigheid het geboorte-uur van de 
reformatie.

Een of twee hervormers?
De eerder geïntroduceerde kindervriend 
beschrijft ook het leven van Calvijn. Hem 
typeert hij als “de Vader der Gerefor-
meerde Kerk”. Moeiteloos gaf hij Luther 
en Calvijn samen een plaats in zijn histo-
risch exposé. Ook in het onderwijs van 
de School met de Bijbel leefden de twee 
grote reformatoren broederlijk naast 
elkaar voort. In de kinderkerk daarente-
gen was Calvijn geen graag geziene gast. 
Daar liet men de hervorming maar liever 
geheel samenvallen met het optreden van 
Luther en diens ontsluiting van de Bijbel. 
Met de Schrift kunnen protestanten van 
links tot rechts uit de voeten. Zij is de 
geloofsbron, net zo goed van de vrijzin-
nigheid als van de orthodoxie. De oriën-
tatie op 1517 en de exclusieve verheffing 
van Luther tot de protestant bij uitstek 

bood zowel het protestantse midden als 
de modernen mogelijkheden. Hierdoor 
konden de sombere Calvijn met zijn 
duistere godsbeeld, net als de Synode 
van Dordrecht (1618-1619) met haar 
harde leerregels, worden genegeerd. De 
waardering voor Luther stond bij de pro-
testantse orthodoxie de verering van Cal-
vijn en de erkenning van 'Dordt' als het 
fundament van de vaderlandse kerk niet 
in de weg. Zo was het in de negentiende 
eeuw en zo is het gebleven. Dit heeft als 
gevolg dat ook in 2017 alle Nederlandse 
protestanten weer in saamhorigheid de 
hervorming kunnen herdenken.

De verbeelde en de echte Luther 
Kortom, Luther leeft voort in diverse 
gestalten, evenzeer onder protestanten en 
rooms-katholieken,11 als onder bestrij-
ders van het christendom. De antikleri-
kale bestrijder van Rome is opmerkelijk 
genoeg in socialistische propaganda12 

afgeschilderd als het boegbeeld van een 
nieuwe clerus. Deze zou zich, net als de 
oude, kanten tegen de realisering van een 
maatschappij met vrijheid en gelijkheid 
voor allen. 

Luther bestaat dus voort in de ver-
beelde werkelijkheid. Maar wie was hij 
daarbuiten? Het was mijn bedoeling 
slechts verslag te doen van enkele lite-
raire ontmoetingen met de reformator. 
Graag laat ik het ‘echte werk’ over aan 
de specialisten van de Leben Lutheri 
Forschung. Zij kunnen vaststellen in 
hoeverre de verbeelde Luther samenvalt 
met de historische. Ter gelegenheid van 
het vijfde eeuwfeest van de hervorming 
zullen zij ongetwijfeld de bestaande 
afbeeldingen in de portrettengalerij van 
de hervorming retoucheren en nieuwe 
eraan toevoegen. Zeker is evenwel dat 
de wirkung die de verbeelde Luther heeft 
(gehad), niet onderdoet voor de invloed 
die de historische Luther uitoefende.

Noten
1  Zie C. Houtman, ‘De diverse gezichten van de 

“Kindervriend”,’ te verschijnen in Boekenpost, 
jaargang 24 (2016). 

2  Paul Cliteur & Dirk Verhofstadt, Het atheïstisch 
woordenboek (Antwerpen 2015).

3  Zie Luthers theologisch testament (Amsterdam 
2006).

4  Zie voor een beoordeling bijv. S. Paas, Liefde voor 
Israël nader bekeken. Voor het evangelie zijn alle 
volken gelijk (Kampen 2015), pp. 85-114. De Pro-
testantse Kerk in Nederland en de daarvan deel 
uitmakende Evangelisch-Lutherse Kerk hebben 
zich in april 2016 publiekelijk gedistantieerd van 
Luthers anti-Joodse uitspraken. Zie bijvoorbeeld 
het Nederlands Dagblad van 8 en 12 april en 
het Reformatorisch Dagblad van 11 en 12 april 
2016. Vgl. ook Kerkinformatie nr. 246 (april 2016), 
pp. 22-23.

5  Zie www.uni-protokolle.de/Lexikon (geraad-
pleegd op 2 december 2015).

6  Voor Pieter Marinus Wink (1875-1924), vrijdenker, 
socialist en uitgever, die zijn koers nogal eens 
verlegde, zie B. Altena, in: Biografisch woorden-
boek van het socialisme en de arbeidersbewe-
ging in Nederland, deel I (Amsterdam 1986), pp. 
153-155.

7  Zie voor hem, een theoloog in de marge van 
de hervorming, C. Houtman, De Schrift wordt 
geschreven. Opzoek naar een christelijke herme-
neutiek van het Oude Testament (Zoetermeer 
2006), pp. 318-322. In de voormalige DDR kreeg 
hij veel aandacht.

8  Zoals de Waldenzen, Hussieten, Lollarden.
9  Rosenow bespreekt hun optreden in Tegen de 

priesterheerschappij, deel II, pp. 152-181.
10  Zie voor het onderstaande C. Houtman, Kinder-

kerk en kinderpreek. Geloofsopvoeding in het 
negentiende-eeuwse Nederland (Heerenveen 
2013), pp. 213-214 en 237-239.

11  Sinds de twintigste eeuw is hij mild beoordeeld 
als een scheurmaker, maar niettemin een diep 
religieus mens en in elk geval geen socialist. Zie 
bijv. H.J.J. Wachters in: De katholieke ency-
clopaedie, deel XVI (Amsterdam 1936), p. 731; 
J.C. Groot in: Encyclopedie van het christendom. 
Katholiek deel (Amsterdam/Brussel 1956), p. 545.

12  Vgl. C. Houtman, Weerloos voor de rechtbank 
van de rede. De Bijbel en het vrije denken in 
Nederland 1855-1955 (Hilversum 2015), p. 172. 
Rosenows Priesterheerschappij is in afleveringen 
in 1918-1919 opnieuw gepubliceerd als Bijvoeg-
sel van Morgenrood. Zondagsblad gewijd aan 
populaire wetenschap, kunst en letteren, een 
uitgave van De Roode Bibliotheek te Amster-
dam, en nadien ook weer als boek uitgebracht.
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Met zijn optreden zou Luther het  
succes van de contrareformatie  
bevorderd hebben.
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Om het fenomeen Trump goed te kunnen 
beoordelen, zal er veel meer informatie 
nodig zijn dan er nu is over de context 
van zijn opkomst en de gang van zaken 
tijdens deze reeks voorverkiezingen. 
Historici zullen over een aantal jaren 
een prachtig boek kunnen schrijven over 
de waterscheiding in de Amerikaanse 
politiek. Mogelijk is deze vergelijkbaar 
met de situatie tijdens de oprichting 
van de Republikeinse Partij in 1854, die 
tot de jaren 1920 de progressieve partij 
was, totdat deze rol overging naar de 
Democraten onder leiding van Franklin 
Roosevelt. We moeten het nu doen met 
observaties van buitenaf om een oorzaak 
aan te wijzen voor de opkomst – en 
mogelijk de ondergang – van Donald 
Trump. In deze stelling speelt echter niet 
alleen Trump een hoofdrol, maar ook de 
partijorganisatie van de Republikeinen 
en haar opinieleiders.

Donald Trump is een vastgoedmagnaat, 
die met allerlei constructies een conglo-
meraat van bezittingen en een enter-
tainmentimperium heeft opgebouwd. 
Hij is drie keer getrouwd en heeft uit 
die huwelijken vijf kinderen en talrijke 
kleinkinderen. In 2000 koketteerde hij al 
eens met de politiek, als kandidaat van 

een derde partij, de Reform Party van 
miljonair Ross Perot. Maar dit zette hij 
niet door. Toen hij op 15 juni 2015 zijn 
kandidatuur voor de Republikeinen be-
kendmaakte, nam niemand hem serieus. 
Totdat hij in de peilingen alle andere 
kandidaten voorbijzoefde. De zwakte 
aan de linkerflank van de partij en de 
overvloed aan kandidaten aan de rech-
terzijde zorgden ervoor dat de stemmen 
dun waren uitgesmeerd. Zo kon Trump 
gemakkelijk de koppositie innemen bij 
de eerste voorverkiezingen. Intussen 
verrast hij vriend en vijand met boute 
uitspraken over gevoelige onderwerpen.

Het is verleidelijk om bij de term partij 
aan een centraal geleide Europese orga-
nisatie te denken, maar dat zijn noch de 
Democratische, noch de Republikeinse 
Partij. De partijorganisaties zijn per 
deelstaat georganiseerd en kunnen veel 
verschillen. Eens per vier jaar vormen 
deze een gelegenheidscoalitie met als 
doel de presidentsverkiezingen te win-
nen. In Amerika is een politieke partij 
slechts een instrument om gekozen te 
worden in een politiek ambt. Dit maakt 
beide partijen gelijk in hun kwetsbaar-
heid voor verkiesbare kandidaten die niet 
helemaal aan het partijprofiel voldoen. 

Door het systeem van voorverkiezingen 
kan iedereen meedoen. Trump gebruikt 
het etiket van de Grand Old Party, maar 
voert campagne als was dit een derde 
partij.

Veel lastiger dan het duiden van de 
persoon Trump, is het om te omschrijven 
‘wie’ de Republikeinse Partij is. Is dat de 
verzameling senatoren en afgevaardigden 
in het Congres? Zij bezetten respectie-
velijk met 54 en 245 zetels in de Senaat 
en het Huis van Afgevaardigden een 
meerderheid in het parlement. Maar zij 
organiseren niet de verkiezingsstrijd. Die 
is in handen van de Republican National 
Committee, de organisatie die als taak 
heeft de nationale verkiezingen te organi-
seren. Weinigen kennen de naam van de 
voorzitter, Reince Priebus, een advocaat 
uit Wisconsin. Priebus heeft al sinds 
2011 de leiding in handen. Met succes 
werft hij campagnefondsen, onderhoudt 
de contacten met de achterban, en be-
denkt campagnestrategieën. 

De Republikeinse vertegenwoordigers 
zijn afkomstig uit diverse facties, waar-
van de behoudende christelijke kiezers 
en de sociaal-conservatieven de grootste 
zijn. Er zijn steeds minder gematig-

Eigen schuld?
“Het fenomeen Donald Trump is gênant, en het directe resultaat van de koers van 
de Republikeinse Partij tijdens de afgelopen decennia.”
Deze stelling beweert dat de kandidatuur van Donald Trump beschamend is voor 
de Republikeinse Partij, maar dat ze deze onverkwikkelijke situatie aan zichzelf te 
danken heeft. Dit zou de logische en onontkoombare uitkomst zijn van een beleid 
dat de partij al enkele tientallen jaren uitoefent. Eigen schuld … Is dat terecht?

Hans Krabbendam

den. De Tea Party, de groep die vooral 
lagere belastingen wil, is niet meer zo’n 
sterke beweging als in de vorige ronde 
verkiezingen. Maar haar invloed is nog 
steeds voelbaar, en de strategie om zich 
tegen de partijtop te keren, heeft zich 
vermenigvuldigd. Trump kon van zijn 
tegenstanders winnen, omdat er te veel 
kandidaten met Tea Party-sympathieën 
zijn. In zekere zin hebben zij dus bijge-
dragen aan Trumps opmars.

Elke provocerende stelling bevat een 
kern van waarheid. Zo ook deze. De 
Republikeinse partij is sinds 2008 
populistischer geworden en daardoor 
kwetsbaarder voor eendimensionale 
roeptoeters. De huidige topkandidaten 
staan beiden kritisch tegenover het 
partijkader. Ook dat is een gevolg van de 
destructieve neezeggerij in het Congres, 
waardoor de waardering voor de volks-
vertegenwoordigers tot een dieptepunt is 
gedaald. Geen wonder dat slechts dertien 
procent van de Amerikanen te spreken is 
over de prestaties van de parlementsle-
den. In 2013 wist een groep vrouwelijke 
parlementariërs, van beide partijen, te 
bereiken dat er overeenstemming kwam 
over de begroting en dat de ambtenaren 
weer werden betaald. 

De Republikeinse Partij is in een crisis 
gekomen. De Tea Party, de losse bewe-
ging die met behulp van aanzienlijke 
donaties van grote bedrijven ten strijde 
trok tegen elke belastingverhoging, heeft 
de samenhang binnen de partij ernstig 
verstoord. Wie te veel afweek van deze 
belastingnorm, kon steun wel vergeten, 
of kreeg een tegenkandidaat die extern 
werd gefinancierd. Een ander probleem 
voor de Republikeinen is dat zij weinig 
nieuwe en positieve politieke ideeën 

hebben. Ze zijn meer gericht op het 
tegenhouden van Democratische plannen 
dan op het bevorderen van hun eigen 
voorstellen. De campagnes van 2008 
en 2012 waren duidelijk gericht tegen 
Obama, en de Republikeinse campagne 
van 2016 zal dat nog sterker zijn. 

Na de overwinning van George Bush in 
2004 voorspelden veel onderzoekers dat 
de Republikeinen voortaan de meerder-
heidspartij zouden vormen. Maar dat 
bleek niet waar te zijn: de groep onaf-
hankelijke stemmers groeit. Nog geen zes 
op de tien Amerikanen identificeert zich 
met een van de grote partijen. Tegen-
stand tegen het homohuwelijk, stamcel-
onderzoek en abortus zijn belangrijke 
thema’s voor de sociaal-conservatieven, 
maar de trend is dat steeds minder Ame-
rikanen hier warm voor lopen. 

Bovendien heeft de partij de tijd niet 
benut om een geschikte kandidaat ook 

voldoende naamsbekendheid te laten 
krijgen. Toen er plots wel een wijd en 
zijd bekende kandidaat opdoemde, brak 
dit de Republikeinen dan ook lelijk 
op. Trumps opmars kon plaatsvinden 
doordat er geen duidelijke partijfavoriet 
was. Of eigenlijk was die er wel, in de 
persoon van Jeff Bush, maar deze kon 
niet op tegen het rechtse geweld en 
verloor uiteindelijk zijn geldschieters. Na 
de periode van Bush, die de lieveling van 
veel behoudende christenen was, is het 
contrast met de mondaine Trump wel erg 
groot. Welke rol spelen de behoudende 
christenen in deze verkiezingsstrijd?

Door de overwinningen van Trump in 
het conservatieve zuiden, waar veel 
evangelische christenen wonen, is de 
suggestie gewekt dat ook zij hem massaal 
zouden steunen. Bij nader inzien zijn er 
wel exitpolls waarin Trump van behou-
dende christenen weliswaar de meeste 
stemmen kreeg, maar geen absolute 

PERSONALIA
Dr. H. (Hans) Krabben-
dam is als historicus 
verbonden aan het 
Roosevelt Study Cen-
ter te Middelburg. Zijn 
belangrijkste onder-
zoeksgebieden zijn de 

religiegeschiedenis en de migratie-
geschiedenis van de Verenigde Sta-
ten. Ook doet hij onderzoek naar de 
Amerikaanse Progressieve Beweging. 
Krabbendam publiceerde een studie 
naar de Nederlandse immigratie 
in de VS: Freedom on the Horizon: 
Dutch Immigration to America, 1840-
1940 (Grand Rapids, MI: Eerdmans 
Publishing Company, 2009).

Presidentskandidaat Donald Trump. Beeld Donaldjtrump.com
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RECENSIE FILIPS II. ONMACHTIG KONINGRECENSIE VET OUD! LEGENDARISCH

Vet oud!  
Legendarisch
Aant-Jelle Soepboer en 
Richard Zuiderveld, Vet oud! 
Legendarisch
Uithoorn: Karakter Uitgevers, 
2015; 180 blz., € 19,95, 
ISBN 978 90 4521 002 5.

Filips II. 
Onmachtig koning
Geoffrey Parker,
Filips ll. Onmachtig koning,
Amsterdam: Veen Media, 2015; 
675 blz., € 34,99, 
ISBN 978 90 8571 499 6.

De serie Vet oud! bestaat inmiddels uit drie delen. 
Schrijvers Richard Zuiderveld en Aant-Jelle Soepboer 
willen niets liever dan het geschiedenisverhaal nieuw 
leven inblazen. Daarin zijn ze zeker geslaagd. 

In dit derde deel zijn bekende en onbekende mythen, 
sagen en legenden verwerkt in 25 verhalen. Het boek 
is geschreven voor jongeren: het woord- en taalgebruik 
is daarom aangepast aan hun belevingswereld. Elk 
hoofdstuk bestaat uit een stukje achtergrondinformatie 
en een spannend geschreven verhaal. Onder de kop 
“Wist je dat?” worden korte informatieve stukjes tekst 
gegeven. 

De schrijvers hebben ervoor gekozen om in 25 verha-
len de meest uiteenlopende onderwerpen te behan-
delen. In deze verhalen doen zij verschillende legen-
darische verhalen uit de doeken. Ook schuwen de 
auteurs wat meer ingewikkelde thema’s als occultisme, 
draken, magiërs en mutanten niet. Daarnaast heb-
ben zij geprobeerd om geschiedenis en wetenschap 
samen te laten gaan. Een gewaagde keuze, omdat 
mythen, sagen en legenden zeer lastig wetenschap-
pelijk zijn te onderbouwen. Toch bevat het boek geen 
saaie wetenschappelijke kost, maar kennis die wordt 
aangeboden in een verhalend jasje. Het boek biedt zo 
een schat aan informatie. 

In zekere zin is het boek geschikt voor zowel leerlingen 
als docenten. Gezien de achtergrond van de schrijvers 
mag het geen verwondering wekken dat in het boek 
duizelingwekkende jaartallen voorkomen. Of legen-
darische verhalen nu altijd zo geschikt zijn om pubers 
mee te confronteren, is maar de vraag. Tenslotte is een 
mythe een mythe, en hoeft dus niet waar te zijn. Dat 
neemt niet weg dat de verhalen goed en vlot werden 
geschreven, historisch verantwoord zijn, en voorzien 
van verdiepende achtergrondinformatie. 

Hoe bestuur je een rijk waar de zon nooit ondergaat? Dat 
zich uitstrekt over vier werelddelen: Europa, Afrika, Amerika en 
Azië? Voor die bijna onmogelijke vraag zag Filips II (1527-
1598) zich gesteld toen hij, nog geen dertig jaar oud, een 
groot aantal bezittingen erfde van zijn vader Karel V. Ruim 
vier eeuwen later stort de Britse historicus Geoffrey Parker 
zich op dezelfde vraag. Zijn conclusie komt overeen met de 
opmerking van een Engelse spion uit 1592: Filips regeerde 
de wereld “met zijn pen en beurs”. Dat bracht hem veel 
macht, maar, zo stelt zijn biograaf, maakte hem uiteindelijk 
tot een onmachtig vorst.

Parker kan het weten. Hij schreef al twee keer eerder – in 
1978 en 2010 – een biografie over de Spaanse koning. 
Hoewel de ondertitel van het tweede boek – La biografia 
definitiva – anders suggereert, zag Parker in de vondst van 
nieuw bronnenmateriaal genoeg aanleiding om nogmaals 
een studie te wijden aan Filips. In heldere stijl beschrijft hij 
daarin het leven van een man die de dagen vooral door-
bracht achter zijn bureau. Daar bereikte hem een oneindige 
stroom aan brieven, verzoekschriften en nieuwsberichten die 
hij stuk voor stuk las en van een antwoord voorzag. Met zijn 
eindeloze controledwang schiep Filips volgens Parker een 
regeringssysteem dat leek op een panopticum, een bouw-
werk waarin uitsluitend de persoon in het midden alles kan 
overzien. Uiteindelijk groeide de papierberg hem boven het 
hoofd en verloor hij de greep op zijn enorme imperium.

Toch kan Filips’ falen niet alleen worden toegeschreven 
aan zijn onvermogen tot delegeren. Zijn aanvankelijke 
triomfen gaven hem het idee dat hij onoverwinnelijk was. 
Hij zag zichzelf als een aardse messias die, in de woorden 
van Parker, “beter dan wie ook niet alleen Gods bedoeling 
in de wereld kon ontwaren maar ook het passende beleid 
kon uitvoeren om dat doel te verwezenlijken”. Die denkwijze 
had verregaande consequenties. Filips zag mislukkingen als 
tijdelijke beproevingen en nam keer op keer onaanvaard-
bare politieke en financiële risico’s. In 1598 overleed hij. Zijn 
erfenis? Een wereldrijk in verval. Zo ging de heerser van het 
eerste rijk waar de zon nooit onderging de geschiedenis in 
als een onmachtig koning.

Jan Grisnich Arjan Nobel 

In deze rubriek maak je kennis met de beste christelijke  
docenten geschiedenis in het voortgezet onderwijs.  

Naam: Pieter Prins
School: Driestar College, Gouda

Welke opmerking van een leerling bracht je aan het 
lachen of uit je evenwicht?
“Ik ben één keer behoorlijk van mijn stuk gebracht. Na een les 
over de Holocaust, waarbij kinderen zichtbaar geraakt waren, 
stak een jongen zijn vinger op. “Meneer,” zei hij, “wat ik nou niet 
snap hè, dat Hitler die Joden moest hebben. Kijk, als hij nou de 
Marokkanen had aangepakt ...”  
Maar ik ben ook blij dat kinderen in het vmbo vaak zo oprecht 
reageren. Dan weet je welk werk er nog aan de winkel is.”
 
Waarom geschiedenis?
“Het vak geschiedenis neemt kinderen mee naar een wereld die 
hen vreemd is. Bovendien leren ze bij geschiedenis ook kritisch te 
kijken, zich in te leven in anderen, en hun eigen werkelijkheid te 
relativeren en in perspectief te zetten. Ik vind het jammer dat op 
veel scholen in het vmbo het vak geschiedenis wordt geïnte-
greerd met andere vakken of zelfs van het rooster wordt gehaald. 
Je ontneemt deze kinderen dan een enorme verrijking voor hun 
leven.”
 
Als je moet kiezen in je les: archeologie of kunstge-
schiedenis?
“Dat laatste. Veel kinderen op het vmbo komen namelijk uit 
zichzelf niet in musea.”
 
Wat is je beste onderwijstruc?
“Ik gebruik altijd veel beeldmateriaal. Als ik op vakantie ben, 
maak ik veel foto's, die ik vervolgens in de lessen kan tonen. Zo 
wordt geschiedenis tastbaar. Terwijl leerlingen denken dat ze 
naar reisverslagen kijken en naar verhalen luisteren, leren ze 
ondertussen ontzettend veel over de geschiedenis.”
 
Aan wie geef je het stokje door?
“Aan mijn oud-studiegenoot John van Essen, docent op De 
Meerwaarde in Barneveld.”

SUPER
docent

meerderheid. Cruz en Rubio haalden samen in 
ieder geval meer stemmen binnen, zoals politi-
coloog Darren Patrick Guerra berekende voor 
het tijdschrift First Things. Toch zijn het er 
meer dan men op basis van de combinatie van 
ondeugden van Trump zou mogen verwachten 
– althans, vanuit een Nederlands perspectief.

In ieder geval ontbrak het aan een sterke 
afwijzing. De steun van evangelicalen is een 
gevolg van het diepe vertrouwen in de vrije 
markt, dat Trump niet alleen verkondigt, maar 
ook uitleeft. In de recente biografie van de 
Amerikaanse fundamentalistische mobilizer 
Carl McIntire (1906-2002) legt de Finse histo-
ricus Markku Ruotsila uit dat dit geloof in het 
kapitalisme onder behoudende christenen zeer 
sterk is. Het politieke verzet van de religious 
right in de jaren ‘80 had zijn bron in de jaren 
‘30. De religieuze strijd tegen liberals (vrijzin-
nigheid) werd voorafgegaan door verzet tegen 
staatsinmenging door economische liberals. 
McIntire verbond een sterk individualistische 
zelfredzaamheid aan een uitgesproken patriot-
tisme en werkte net zo vrolijk samen met niet-
christenen die het kapitalisme verdedigden, als 
met rooms katholieken die tegen het commu-
nisme waren. Publiekelijk wees hij hen echter 
af, net zoals geloofsgenoten die samenwerking 
met ‘onzuiveren’ zochten. Zijn publicaties 
waren vormend voor de volgende generatie 
van behoudende christenen die politiek actief 
werden en zijn voorbeelden van mobilisatie, 
publiciteit en pressiegroepen overnamen. De 
angst voor economische hervormers die een 
krachtige staat als tegenwicht tegen het sterke 
bedrijfsleven wilden inrichten, stond in het ka-
der van de verwachting van een verstikkende 
staatscontrole, die McIntire zag als voorbode 
van de eindtijd. Veel evangelische christenen 
deelden deze angst met hem. Ook al konden 
de vijanden van God niet door mensen versla-
gen worden, stelde men, zij konden wel door 
gezamenlijke inspanningen de eindtijd vertra-
gen. Hoewel deze overtuiging geen invloed 
heeft in politieke zin, speelt deze toch indirect 
mee in de positieve verwachtingen van ongere-
guleerd vrijemarktdenken. Sinds de jaren ‘80 
hebben evangelische christenen daarom hun 
hart aan de Republikeinen verpand. Dit was 
de reden voor hun onverminderde loyaliteit, 
ook al werden zij keer op keer teleurgesteld 
in de geringe resultaten van de strijd tegen 
abortus. Die steun aan het vrijemarktdenken 
doet hen momenteel Trump verkiezen boven 
Bernie Sanders, de Democratische kandidaat 
die de markt veel meer wil reguleren. Dus ja, 
de Republikeinse Partij heeft zelf het klimaat 
van buitensporige polarisatie gecreëerd. Maar 
ook de diepe argwaan tegen de overheid, die 
in de religieuze cultuur is verankerd, droeg bij 
aan deze uitkomst.

HETE HANGIJZERS
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Boekenlint
Henk van Osch, 
Kardinaal De Jong. 
Heldhaftig en behoudend, 
Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2016; 360 
blz., € 24,90, ISBN 978 90 8953 937 3.

Johannes de Jong (1885-1955) stond 
een kleine twintig jaar van zijn leven 
aan het hoofd van de Nederlandse 
Rooms-Katholieke Kerk. In de oorlogs-
jaren sprak hij zich scherp uit tegen 
de naziterreur. De Jong was dan ook 
het gezicht van het religieuze verzet. 

Hij droeg bij aan het verkleinen van de tegenstellingen tussen de 
katholieke en de protestantse kerken. Om deze reden is De Jong 
een interessant personage om zich in te verdiepen. Met deze 
biografie door Henk van Osch krijgt de lezer niet alleen meer 
inzicht in het leven van de kardinaal, maar ook een beeld van 
de ontwikkelingen in de katholieke kerk van 1900 tot 1955.  

Johan Huizinga, 
Mijn weg tot de historie & Gebeden, 
bezorgd door Anton van der Lem, 
Nijmegen: Vantilt, 2016; 160 blz., € 
19,50, ISBN 978 94 6004 278 2.
In 1947 verscheen postuum een 
boekje van de hand van Huizinga 
waarin hij zijn herinneringen no-
teerde over de ontwikkeling die hij 
doormaakte als historicus. Het boekje 
bevat veel bijzondere details en rake 
observaties. Zeventig jaar later wordt 
dit opnieuw uitgegeven, maar nu 
met afbeeldingen en een toelichting. 
Interessanter nog is het tweede deel van deze uitgave, waarin 
voor het eerst elf gebeden van Huizinga worden gepubliceerd. 
Hij schreef deze gebeden in oktober en november 1944. Samen 
met zijn vrouw en dochtertje bad hij om moed in de donkere 
dagen van de oorlog. De gebeden getuigen van een vast gods-
vertrouwen. 

Hans Bouttelier, 
Het seculiere experiment. 
Hoe we van God los gingen samenlev-
en, 
Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2015; 239 
blz., € 22,50, ISBN 978 90 8953 621 1.
Sinds de jaren zestig is God niet langer 
maatgevend voor onze maatschappij. 
Religie verdween grotendeels uit de sa-
menleving. Boutellier, wetenschappelijk 
directeur van het Verwey-Jonker Instituut 
en hoogleraar Veiligheid en burger-

schap aan de Vrije Universiteit Amsterdam, maakt in dit boek de 
balans op. De westerse cultuur wordt gekenmerkt door diepe 
twijfel, stelt hij. Dit roept steeds meer vragen en radicale antwoor-
den op. Bouttelier analyseert de ontwikkeling van de criminaliteit 
en de manier waarop surveillance een nieuwe almacht is gewor-
den. Wat is de houdbaarheid van het seculiere experiment? 

Toen de katholie-
ken Nederland 
veroverden
Frans Verhagen, Toen de katholieken 
Nederland veroverden. Charles Ruijs 
de Beerenbrouck 1873-1936,  
Amsterdam: Boom, 2015; € 29,90, 
405 blz., ISBN 978 90 8953 657 0.

RECENSIE KATHOLIEKEN IN NEDERLAND

Van de katholieke politicus Charles Ruijs de Beeren-
brouck (1873-1936) bestaan in de historiografie twee 
onverenigbare beelden. Enerzijds wordt Ruijs afgeschil-
derd als tweederangspoliticus, die vooral vanwege zijn 
afkomst ‘omhoogviel’ als minister-president. Anderzijds 
karakteriseren historici Ruijs als een politieke gigant, 
die een moreel hoogstaand leven leidde. Jurist en 
socioloog Frans Verhagen promoveerde in 2015 aan 
de Radboud Universiteit op de biografie van Charles 
Ruijs de Beerenbrouck. Het belangrijkste doel van de 
biograaf was om het standbeeld van Ruijs een schoon-
maakbeurt te geven, en alle mythes rond zijn persoon 
te verwijderen.

Dit boek geeft inzicht in de katholieke dominantie in de 
Nederlandse politiek, en de rol die Ruijs daarin speelde. 
Tussen 1918 en 1994 zaten er rooms-katholieke politici 
in alle Nederlandse kabinetten. Vanaf Ruijs tot Lubbers 
hebben zij hun stempel gedrukt op de inrichting van 
de Nederlandse samenleving. Verhagen volgt Ruijs in 
diens studie, zijn eerste schreden op het politieke terrein 
in Limburg, tot in zijn doorbraak naar de Nederlandse 
politiek in 1905 en zijn ministerschap.

Zo komt een divers beeld van Ruijs naar voren. Verha-
gen portretteert hem als een sterk, pragmatisch leider. 
Vooral als voorzitter van de Tweede Kamer en diverse 
andere organisaties was Ruijs op zijn sterkst. De boel bij 
elkaar houden, mensen bij elkaar brengen, zoeken naar 
de eenheid: dat lijken de belangrijkste thema’s uit Ruijs’ 
leven te zijn geweest. Zijn inzet voor de eenheid van het 
katholieke volksdeel op politiek terrein heeft gedurende 
de twintigste eeuw zijn vruchten afgeworpen. De titel 
van het boek toont overigens de openheid met betrek-
king tot religiegeschiedenis aan die momenteel in de 
geschiedwetenschap bestaat; dertig jaar geleden zou 
zo’n titel not done zijn geweest.

Het boek van Verhagen is geslaagd: hij weet op een 
boeiende manier inzicht te geven in het leven van Ruijs 
de Beerenbrouck. Op nogal wat punten is Verhagen 
zeer kritisch over Ruijs. De positieve kanten van diens 
leiderschap hadden wellicht meer ruimte kunnen krij-
gen. Soms is de manier waarop Verhagen secundaire 
literatuur in zijn verhaal verwerkt verwarrend. Beter zou 
een apart hoofdstuk zijn geweest over de historiografie 
van de persoon Charles Ruijs de Beerenbrouck. Op die 
manier zouden de verhaallijnen duidelijker naar voren 
zijn gekomen.

Koos-jan de Jager

VITRINE & AANGELICHT

Gerard Raven

l  De tentoonstellingen zijn gesorteerd op 
einddatum. 

l  Vraag eens een rondleiding of school-
programma aan! 

t/m 31 mei
Zonde. Een serietentoonstelling: elke 
maand reflecteert een jonge kunstenaar 
op een van de zeven hoofdzonden. In 
april staat de hebzucht centraal, in mei 
wordt de serie afgesloten.  
www.bijbelsmuseum.nl.

t/m 5 juni
Rondom Joos van Cleve: Antwerpse schil-
derkunst aan het begin van de zestiende 
eeuw. Kleine tentoonstelling in Museum 
Catharijneconvent, Utrecht,  
www.catharijneconvent.nl.

t/m 15 juni
Na de zomer begint weer een nieuw 
schooljaar. Binnen no-time wordt de 
nieuwe schoolagenda dan weer volge-
pend en -geplakt. Plaatjes van pop- en 
filmsterren, gesprekken met klasgenoten, 

tekeningen, spreuken, hartjes … maar 
ook: huiswerk, lesroosters en cijferlijsten. 
Kortom, de schoolagenda vertelt ons wat 
er in het hoofd van een scholier omgaat. 
De tentoonstelling Grow Up! in het On-
derwijsmuseum in Dordrecht schetst aan 
de hand van schoolagenda’s een beeld 
van de opgroeiende jeugd van de jaren 
’50 tot nu. www.onderwijsmuseum.nl.

Najaar 2016
April was de maand van het museum. 
Van 16 tot en met 24 april werd de 
Nationale Museumweek gehouden en 

begin april was er een Museumweekend. 
In het najaar kunt u echter opnieuw 
geschiedenis opsnuiven met de Open 
Monumentendag op 10 en 11 septem-
ber. De stichting Erfgoed Gelderland viert 
op 22 oktober de Gelderse Museumdag. 
Dit is slechts een voorbeeld van de vele 
activiteiten in oktober, de Maand van de 
Geschiedenis, dat als thema Grenzen 
heeft. www.maandvandegeschiedenis.nl. 

Religieuze feesten
Museum Catharijneconvent in Utrecht, 
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen,  Open-
luchtmuseum in Arnhem, Bijbels Museum, 
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in 
Amsterdam, en Kasteel Huis Bergh in ‘s-
Heerenberg hebben boeiende program-
ma’s rond feesten uit allerlei godsdien-
sten. Zo beginnen moslims op 6 juni de 
vastenmaand ramadan en wordt op 15 
augustus Maria Hemelvaart gevierd door 
katholieken. Leuk met kinderen: Feest! 
www.feestweetwatjeviert.nl.



Op bezoek in Amsterdam

Op 25 februari bezocht ik de twee 
musea waarvan directeur Judikje 
Kiers de renovatie afrondde, voordat 
ze vertrok naar het Amsterdam Mu-
seum. Eerder was zij educator in het 
Rijksmuseum, en dat is te zien. Haar 
invalshoek heeft in beide musea tot 
indrukwekkende resultaten geleid. 
Het nieuwe gebouw van Museum 
Ons’ Lieve Heer op Solder bevat een 
fraaie witte entree, met een introfilm 

in de gang onder de steeg. Hier krijgt men een audiotour 
mee, die desgewenst nog kan worden uitgebreid met meer 
informatie. Met de restauratie zijn de oude museumpanden 
weer ingericht als het koopmanshuis aan de Oudezijds Voor-
burgwal en de twee achterhuizen, waarin zelfs de bedstede 
van de inwonende priester is gereconstrueerd. De rooms-
katholieke huiskerk zelf is gerestaureerd naar de situatie rond 
1860, kort voor de sluiting van de kerk, toen de Nicolaaskerk 
bij het Centraal Station gebouwd was. Een evenwichtig ge-
heel, waarbij ook voor kinderen heel wat te ontdekken valt, 

zoals een zaaltje voor Feest! (zie verderop). Voor het school-
jaar 2016/2017 werkt men aan een vmbo-programma over 
de waarde van vrijheid en (religieuze) tolerantie.  
www.opsolder.nl.

Op loopafstand, aan de Herengracht, hangen nieuwe 
banieren te wapperen aan het Cromhouthuis, de statige 
panden van de gelijknamige familie. Op drie verdiepingen 
krijgt men een fraai beeld van het chique leven in en na 
de Gouden Eeuw. Het geloof is een thema dat minder aan 
bod komt: dit blijft beperkt tot een vitrine met zilverbeslagen 
Bijbeltjes. Het tekstboekje hierbij is niet te volgen, omdat de 
nummers in de kast ontbreken. In het hele museum ontbre-
ken helaas bijschriften – soms is er een boekje waarin je flink 
moet bladeren. Het Bijbels Museum is verbannen naar de 
bovenste verdieping. Daar is een zaal fraai ingericht als rari-
teitenkabinet, met de tempelmaquettes en andere Jeruza-
lem-voorwerpen van ds. Leendert Schouten. Ook is er een 
studiezaal te vinden, waar de tentoonstelling over zonden 
wel heel erg klein is. Maar de zolder en vliering zijn een feest 
voor kinderen, omdat deze geheel zijn gewijd aan Feest!

Judikje Kiers.  
Beeld J. Kiers

Beeld Wikimedia

Beeld Onderwijsmuseum



Nieuwe romans!

Bestel nu op www.debanier.nl, ga naar de boekhandel of bel 055 - 539 06 50

Blijf niet omzien
Nelleke Wander
Een nieuwe baan, een nieuwe toekomst! Dat is waar Liselot naar uitziet. Ze is blij dat ze het 
ouderlijk huis op de Veluwe met alle herinneringen kan verlaten. Een gezellige kamer in een 
voornaam grachtenpand in de stad - ze ziet het helemaal zitten. Maar juist de onbekende 
stad, de nog onbekende kerk en haar nieuwe werk confronteren haar met het verleden.

 E-book € 9,99

Levenslicht
Harry Kraus
Wanneer ambitie regeert en er zelfs levens worden opgeofferd voor maatschappelijke 
belangen, wanneer het kwaad wordt aanbeden: is er dan iemand die iets tegen deze 
duistere praktijken durft te ondernemen? Drie personen botsen in een vreemde keten van 
gebeurtenissen waarvoor ze zelf niet hebben gekozen en die ze geen van allen het hoofd 
kunnen bieden. Wie is dan in staat om het verschil te maken? Een onvergetelijk verhaal 
over geloof, kracht en passie.

 E-book € 15,99

Het duister wijkt | Deel 3 serie Dinah Harris mysterie 
Julie Cave
Er vinden bomaanslagen op religieuze gebouwen plaats. Detective Dinah Harris 
onderzoekt deze gebeurtenissen. De aanslagen blijken onderdeel te zijn van een plan 
om de stad van religie te ontdoen en een ‘nieuwe wereldorde’ te vestigen. Dinah 
Harris spant zich tot het uiterste in om dit tegen te gaan. Intussen worstelt ze met 
geloofsvragen. Ze probeert de wereld te redden, maar ervaart ze zelf dat ze haar 
redding moet zoeken bij God? 

 E-book € 15,99

Nick & ik
Aritha Vermeulen
Noa schaamt zich voor haar moeder, die het hele huis vol rommel zet. Maar als ze er 
met ma over praat, vindt ze het ook weer zielig. Ma kan niet anders, ze lijdt aan 
verzamelwoede. Noa raakt helemaal in de knoop. Kan zij iets doen om haar moeder 
te helpen? Kan ze Nick vertrouwen en alles vertellen? Of is het beter de hulp van opa 
en oma in te roepen, ook al heeft ma het contact met hen helemaal verbroken?

13-15 jaar  

 E-book € 7,49
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