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Historici willen de waarheid weten. Hoe zag het 
verleden er écht uit? Daar komt het toch op neer, al 
wordt dat begrip waarheid natuurlijk niet gebruikt 
in het debat over de vraag hoe het historisch 
onderzoek uitgevoerd moet worden. Veel te lastig. 
Is de waarheid, dat hoge woord, wel te kennen? 
Het is als kijken door een beslagen spiegel. De 
wetenschappelijke onderzoeksmethode, zo veel als 
mogelijk gebaseerd op redelijke gronden, is als een 
poetsdoek in de hand van de historicus, die zoveel 
mogelijk wasem probeert weg te poetsen van de 
spiegel.

Een ander schoonmaakmiddel voor die wazige 
spiegel heeft de historicus niet, zegt prof. dr. Fred 
van Lieburg in dit nummer. Hij bekleedt in Amster-
dam de leerstoel Religiegeschiedenis. Geloof is 
voor hem belangrijk, maar hij houdt het geschei-
den van zijn onderzoekswerk. Alleen het instru-
mentarium van de rede voldoet, het gezag van 
de Bijbelse openbaring niet. De rede is de juiste 
poetsdoek, de openbaring een stoplap.

Daar valt wat voor te zeggen. Als de openbaring bij 
monde van kerk of gelovige voorschrijft dat er over 
bepaalde historische gebeurtenissen geen (open) 
historisch onderzoek mag worden verricht, is er wat 
mis. Het maatschappelijk gedrag van christenen in 
de geschiedenis, waar Van Deursen vroeger over 
schreef, ligt bovendien minder gevoelig dan het on-
derzoeksterrein van Van Lieburg, die vaak emoties 
en gedachten historisch duidt. Waar is God dan 
nog waar te nemen, als ook de ziel voorwerp van 

wetenschappelijk onderzoek is geworden? Tegelij-
kertijd is het gezag van de openbaring toch ook 
niet zo massief dat alle wetenschappelijk gevon-
den verklaringen er per defi nitie mee botsen, zoals 
Van Lieburg lijkt te stellen. Ik hoop in ieder geval op 
nieuwe bruggen tussen theologie en geschiedenis. 
Om toch, ondanks die wazige spiegel, steeds meer 
te leren hoe het verleden eigenlijk geweest is.

In het nummer staan nog twee andere bijdragen 
over religiegeschiedenis. Anton van Renssen heeft 
goed gedocumenteerd hoe evangelist Van ’t 
Lindenhout in Neerbosch een groot wezendorp 
stichtte in de negentiende eeuw. Emerituspredikant 
Johan Schaeffer verhaalt over de Open Brief die 
de splitsing tussen Nederlands gereformeerden en 
vrijgemaakt gereformeerden inluidde. Eenheid op 
basis van die vijftig jaar oude brief is weer aan het 
ontstaan, is zijn “verheugde” constatering.

Natuurlijk is er ook ander geschiedenisnieuws. Zo 
wordt het overlijden van Elie Wiesel gememoreerd 
in een column van Bettine Siertsema. En misschien 
hebt u wel familie of kennissen die vlak na de 
Tweede Wereldoorlog hebben gevochten in het 
Koninklijke Nederlands-Indische Leger in Indone-
sië. Het optreden varieerde van bescherming van 
eigen onderdanen tot grote massaslachtingen. Tijd 
om excuses te maken aan Indonesië voor moord-
praktijken van Nederlandse soldaten in de toenma-
lige kolonie Nederlands-Indië? 
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Zeldzaam kledingstuk gevonden 
in de Waddenzee

Archeologen vinden resten 
synagoge in Galilea

VU lanceert crowdsourcingproject 
Volkspetitionnement 1878

Urk krijgt eigen Canon van de 
Geschiedenis

Proefschrift Jan Zwemer online Benoemingen

Bij een wrak voor de kust van Texel hebben 
duikers een zeldzame garderobe uit de Gouden 
Eeuw aangetroffen. Bijzonder is de vondst van 
een japon, die de eeuwen onder het zand 
relatief goed heeft doorstaan. Er zijn heel 
weinig jurken uit deze tijd bewaard gebleven 
en daarom is het volgens restauratoren van de 
UvA een van de belangrijkste kledingvondsten 
ooit. Nadine Akkerman (Universiteit Leiden) en 
Helmer Helmers (Universiteit van Amsterdam) 
stellen dat de jurk waarschijnlijk afkomstig is van 
een hofdame van de Engelse koningin Henrietta 
Maria. De vondsten zijn nu te zien in museum 
Kaap Skil op Texel. 

In Tel Rekesh, een plaats in het noorden van 
Israël, hebben archeologen van het Kinneret 
College resten van een synagoge ontdekt. De 
resten dateren uit de tijd van de Tweede Tempel 
(530 voor tot 70 na Christus). Archeologen 
vonden bij de opgraving kalkstenen zitbanken 
en de fundering van het altaar. De vondst is 
extra bijzonder omdat de synagoge gelegen is 
in een landelijk gebied. Dit in tegenstelling tot de 
zeven andere synagoges uit deze periode die 
in steden werden aangetroffen. De ontdekking 
bevestigt informatie uit het Nieuwe Testament, 
namelijk dat Jezus preekte in synagoges in 
Galilea. 

Het VU-Centrum voor Nederlandse Religiegeschiedenis 
heeft in juni het Project Volkspetitionnement 1878 
gelanceerd. Iedereen kan via www.vp1878.nl 
meewerken aan de digitalisering van alle 305.000 
namen van ondertekenaars van dit “Smeekschrift” 
aan koning Willem III ten behoeve van het protestants-
christelijk onderwijs. Deze handtekeningenactie wordt 
gezien als de eerste massamobilisatie van orthodoxe 
protestanten in Nederland, die vervolgens vorm kreeg 
in de Unie voor de School met de Bijbel. Door de 
achterban gedetailleerd in kaart te brengen, kan nieuw 
onderzoek worden verricht naar de sociaal-culturele en 
geografische kenmerken van de verzuiling in het laatste 
kwart van de negentiende eeuw.

Grote steden hebben een stadshistoricus in dienst 
en een omvangrijk archief onder handbereik om 
het stedelijk verleden voor het voetlicht te brengen. 
Dorpen kunnen daar niet aan tippen. Nadat in 
2006 een Canon van Nederland verscheen, waarin 
de geschiedenis is opgedeeld in vijftig vensters, 
werd dit handzame concept al vaak gekopieerd. 
Nu is het de beurt aan Urk. Het voormalige eiland 
besloot deze zomer een canon te maken van vijftien 
vensters. Het eerste venster gaat over het jaar 966. 
In de schenkingsakte van keizer Otto I aan het Sint-
Pantaleonsklooster te Keulen werd voor het eerst 
melding gemaakt van de vissersplaats. Wanneer de 
canon af is, is nog niet bekend.

Het in 1992 verschenen proefschrift In conflict met 
de cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de 
Nederlandse samenleving in het midden van de 
twintigste eeuw is sinds deze zomer digitaal toegankelijk. 
In zijn dissertatie beschrijft Zwemer de belangrijkste 
ideologische ontwikkelingen binnen de SGP en de 
kerken die de achterban van deze partij vormden 
gedurende de jaren twintig en dertig van de twintigste 
eeuw. Omdat zijn boek niet meer verkrijgbaar is, heeft 
Zwemer zijn proefschrift op zijn eigen website geplaatst 
(www.janzwemerschrijft.nl). “Voor buitenstaanders biedt 
het proefschrift een niet onaardige inleiding op de 
gecompliceerde denkwereld van de bevolkingsgroep 
achter de SGP”, laat Zwemer weten. Het is “een must 
voor wie meer wil weten over kerksplitsingen en de 
mechanismes daarachter”.

Aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) is Remieg 
Aerts (1957) per 1 januari 2017 benoemd tot 
hoogleraar Nederlandse geschiedenis. Aerts, die 
op dit moment de leerstoel Politieke geschiedenis 
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen bekleedt, 
is de opvolger van James Kennedy. Eerstgenoemde 
is gespecialiseerd in de geschiedenis van de 
‘lange negentiende eeuw’, de periode van grofweg 
1750 tot 1914. Sinds september vorig jaar bekleedt 
Michiel van Groesen (1975) de leerstoel Maritieme 
geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Van Groesen 
houdt zich bezig met de cultuurgeschiedenis van 
het Atlantisch gebied en richt zich daarbij in het 
bijzonder op de publicatie en verspreiding van 
maritiem nieuws en wetenswaardigheden in de 
Nederlandse Republiek.

NIEUWS

De gevonden japon Beeld Museum Kaap Skil

Een pagina uit het Smeekschrift Beeld Vrije Universiteit

Jan Zwemer Beeld RD

Luchtfoto van de synagoge  
Beeld Griffin Aerial Imaging, Kinneret Regional Project

Remieg Aerts Beeld Radboud Universiteit

Vuurtoren van Urk Beeld Wikimedia
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DE WEESINRICHTING NEERBOSCH

Als de Goot500 – een lijst van mensen die groot en klein onrecht bestrijden – in de 
negentiende eeuw had bestaan, zou deze bekende namen bevatten van mannen die 
zich inzetten voor de toenmalige Nederlandse jeugd. Te denken valt aan pastoor Petrus 
Hesseveld, de vooraanstaande “Nutsfilantroop” Hendrik Suringar, en de orthodox-pro-
testantse predikant Ottho Gerhard Heldring. Wie echter zeker niet zou ontbreken, is de 
evangelist Johannes van ’t Lindenhout. Hoewel zijn naam in de vergetelheid is geraakt, 
was hij het die in 1863 een weeshuis stichtte dat in twintig jaar uitgroeide tot de groot-
ste jeugdinstelling van Nederland, met bovendien een wereldwijde reputatie.

“De Goot500 in de 
negentiende eeuw”
Johannes van ’t Lindenhout,  
de “grootste weesvader”1 van Nederland

Anton van Renssen

Als boerenzoon was Jan van ’t Linden-
hout (1836-1918) voorbestemd om de 
boerderij van zijn vader over te nemen 
in het dorpje Beuningen, ten westen van 
Nijmegen. Maar dat gebeurde niet. Jan 
werd op achttienjarige leeftijd gegrepen 
door het Evangelie. Hij besloot, tegen 
de wens van zijn familie in, rondreizend 
Bijbelverkoper te worden. In de jaren 
dat hij Nederland doorkruiste, zag hij 
op het platteland veel weeskinderen, die 
waren uitbesteed bij boeren en andere 
werkgevers. Ze hadden het er vaak 
slecht. Boeren voerden een ware strijd 
om dergelijke goedkope arbeidskrachten. 
Een “slavenmarkt voor blanke kinderen” 
noemde Van ’t Lindenhout dit later.2 
Nederland telde in die jaren veel wezen, 
ten gevolge van de hoge sterftecijfers 
onder jongvolwassenen tussen de twintig 
en veertig jaar.

Een weeshuis in Nijmegen
Aanvankelijk zag Van ’t Lindenhout 
voor zichzelf geen directe rol weggelegd 
in de wezenzorg. Dat veranderde nadat 
hij in contact kwam met de excentrieke, 

maar charismatische predikant Huibert 
Jacobus Budding uit Goes. Via deze 
vrij-evangelische predikant leerde Van 
’t Lindenhout het werk kennen van de 
Duits-Britse zendeling en weeshuisdirec-
teur George Müller uit Bristol. Het werk 
dat deze door het methodisme beïn-
vloede theoloog onder arme en verwaar-

loosde wezen verrichtte, maakte diepe 
indruk op Van ’t Lindenhout. Ook hij 
besloot weeskinderen op te vangen, na-
dat een bevriende landbouwer hem in de 
gelegenheid had gesteld een afgedankte 
herberg om te bouwen tot weeshuis.
Op 1 november 1863 kwam het eerste 
meisje aan in Nijmegen: de veertienjarige 
Pietje Velders, uit het dorp Aalten in 
de Achterhoek. Ze had jarenlang in de 
grootste armoede geleefd en had gewerkt 

bij een arm boerengezin, memoreerde 
Van ’t Lindenhout bij het vijfentwintig-
jarig bestaan van de weesinrichting.3 Bij 
haar komst droeg ze slechts vodden en 
aan haar voeten een klomp en een veel te 
grote slof. “In deze kleeding van lompen 
woonde echter meer dan één levend 
wezen”, zo beschreef Van ’t Lindenhout 

haar aankomst met gevoel voor sfeer.4 
Pietjes verhaal was een van de vele die 
men kon lezen in Van ’t Lindenhouts 
autobiografie, geschreven ter gelegenheid 
van het zilveren jubileum in 1888. Deze 
verhalen moeten lezers gesterkt hebben 
in hun voornemen de weesinrichting te 
blijven steunen. In datzelfde jaar schreef 
Pietje, inmiddels moeder van vier kin-
deren, een brief aan Van ’t Lindenhout 
waarin zij hem bedankte voor haar op-

Kinderen droegen in Neerbosch geen standaard wezenuniform zoals in veel traditionele weeshuizen.  
Beeld Wilhelm Ivens, Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief

Van ’t Lindenhout werd gegrepen 
door het Evangelie en besloot  
rondreizend Bijbelverkoper te worden.
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ven. Duizenden orthodox-protestantse 
vrouwen zetten zich in voor de weesin-
richting. Ze produceerden kleding en 
gebruiksvoorwerpen in meer dan 120 
zusterverenigingen, die over het land 
waren verspreid. Rijke families, zowel 
adellijke als niet-adellijke, schonken 
aanzienlijke giften en legaten; terwijl pre-

dikanten hun gemeenteleden aanzetten 
tot het verzamelen van kleinere gaven. 
Dankzij deze brede steun profi teerde het 
wezendorp sterker van de toenemende 
welvaart en bloeiende fi lantropie dan de 
oude weeshuizen en nieuwe residentiële 
instellingen in het land. Neerbosch was 
in de jaren negentig de fi lantropische 
instelling die de meeste giften binnen-
kreeg.

Pedagogische idealen
Gedurende de veertig jaar dat Van ’t 
Lindenhout directeur was van de wees-
inrichting Neerbosch, nam hij ruim 3100 
kinderen op. In tegenstelling tot wat 
vaak de praktijk is in de huidige jeugd-
hulpverlening, werden zij niet na hun 
achttiende jaar aan hun lot overgelaten. 
Nee, ze kregen – zoals destijds gebrui-
kelijk in residentiële instellingen – een 
beroepsopleiding en werden aan werk 
geholpen. Voor de buitenwereld was 
haar enorme omvang het meest bijzon-
dere aan Neerbosch. Daarnaast stond 
het bekend om de strenge orthodox-
protestantse geest die er zou heersen. In 
godsdienstig opzicht was dat weliswaar 
het geval, maar op veel andere punten 
niet.

Wat betreft zijn pedagogische denk-
beelden, leunde Van ’t Lindenhout sterk 
op die van de orthodox-protestantse 
fi lantroop en reveilvoorman Heldring, en 
van George Müller, de Duitse weeshuis-
directeur uit Bristol. Zelf ontwikkelde 
Van ‘t Lindenhout weinig vernieuwende 
pedagogische ideeën. Voor de punten 
waarop hij afweek van de praktijk van de 
traditionele wezenzorg, zijn leermeester 

Heldring of zijn inspirator Müller, zijn 
vaak praktische oorzaken aan te wijzen. 
Zo liet hij kinderen geen uniform dragen, 
zoals dat in traditionele weeshuizen 
gangbaar was. Ook voerde hij ‘zelfstu-
rende’ teams in onder de weesmeisjes 
die – uiteraard – opgeleid werden tot 
dienstbode, het meest voorkomende 

voeding in Neerbosch. Ze ondertekende 
de brief als volgt: “Van uw eerste wees 
Pietje Velders, die altijd nog met zooveel 
liefde aan u allen denkt.”5

De groei van Neerbosch
Drie jaar na de komst van Pietje was het 
weeshuis in Nijmegen met zeventig kin-
deren al zo vol dat uitbreiding broodno-
dig was. De mogelijkheid daarvoor vond 
Van ’t Lindenhout in de polders bij het 
dorpje Neerbosch, op een uur lopen van 
Nijmegen. Giften van vrienden, kennis-
sen en een steeds omvangrijker netwerk 
stelden hem in staat een groot wezen-
dorp te bouwen in de jaren die volgden. 
Uiteindelijk telde  Van ’t Lindenhouts 
Neerbosch rond de 50 hectare grond 

en 41 gebouwen. Op haar hoogtepunt 
woonden er bijna 1100 (half)wezen.
Dat Neerbosch uitgroeide tot een com-
pleet kinderdorp, kwam onder andere 
doordat kinderen er gratis werden opge-
vangen. Het was een van de klachten van 
de Maatschappij tot Opvoeding van Wee-
zen in het Huisgezin, die in 1887 merkte 
dat armbesturen in de Groningse dorpen 
Warffum en Zoutkamp weeskinderen 
liever naar Neerbosch zonden.6

De groei van Neerbosch werd mogelijk 
gemaakt door de vele particuliere giften 
die de instelling ontving. Daarnaast 
verdiende ze geld met een eigen druk-

kerij en uitgeverij, die uitgroeide tot een 
van de drie grootste drukkerijen van 
Gelderland. Met de uitgaven van een 
eigen weekblad, tijdschriften, almanak-
ken en zangbundels met opwekkingslie-
deren – die later bekend zouden worden 
als de liederen van Johannes de Heer – 
profi teerde Neerbosch van de groeiende 
lezersmarkt. Wat daarbij niet weinig 

hielp, was dat het fonds van de wezen-
uitgeverij wonderwel paste binnen de 
trends van de opkomende Nederlandse 
boekenmarkt in de tweede helft van de 
negentiende eeuw. Vooral protestantse 
godgeleerdheid en stichtelijke lectuur, 
met werken over onder meer zending 
en fi lantropie, vonden tot 1900 relatief 
veel aftrek. Hetzelfde gold voor “kinder-
werkjes, prentboeken, volksliteratuur 
en varia, waaronder almanakken en 
jaarboekjes”.7

Toeristische attractie
Van ’t Lindenhout maakte daarnaast slim 
gebruik van nieuwe maatschappelijke 
ontwikkelingen. Vanaf de jaren tachtig 
promootte hij bijvoorbeeld Nijmegen – 
en daarmee ook de weesinrichting – als 
toeristische attractie. Maar hij was hier 
al veel eerder mee begonnen. Vanaf een 
jaar na de oprichting in 1863 organi-
seerde hij jaarfeesten, die steeds meer 
in omvang toenamen. Met dergelijke 
initiatieven stelde Van ’t Lindenhout zijn 
achterban in staat de weesinrichting te 
bezoeken. In 1893 bedroegen de inkom-
sten ruim 156.000 gulden, een equiva-
lent van ruim 2 miljoen euro in 2013.

Neerbosch groeide uit tot een populair 
goed doel. Dit kwam vooral doordat 
veel mensen zich betrokken voelden bij 
de weesinrichting uit medelijden met 
de doelgroep: verwaarloosde wezen 
en halfwezen. Vooral de verhalen van 
arme baby’s, peuters en kleuters wekten 
gevoelens van sympathie voor de instel-
ling – vergelijkbaar met de wijze waarop 
tegenwoordig fondsen worden gewor-



DE WEESINRICHTING NEERBOSCH
PERSONALIA
Dr. Anton van Rens-
sen (1969) studeerde 
geschiedenis aan 
de Vrije Universiteit 
Amsterdam en aan 
Hull University in Groot-
Brittannië. In november 

2015 promoveerde hij aan de VU 
op Het wezendorp Neerbosch. De 
protestants-christelijke weesinrichting 
Neerbosch en haar stichter Johannes 
van ’t Lindenhout (1863-1903) (Nijkerk 
2015). Hij is voorzitter van de Neder-
landse Vereniging van Historische 
Onderzoeksbureaus (NVHO). Sinds 
1994 werkt hij als zelfstandig historisch 
onderzoeker, tekstschrijver, en als 
radioregisseur en -redacteur. E-mail: 
info@historytelling.nu.

Van ’t Lindenhout 
promootte de 
weesinrichting 
als toeristische 
attractie.

Uitgaven

Inkomsten

©Anton van Renssen

Inkomsten en uitgaven van Neerbosch van 1863 tot 1904
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De populariteit 
van Neerbosch 
kwam voort uit 
medelijden met 
de doelgroep: 
verwaarloosde 
(half)wezen.

In 1893 was de weesinrichting Neerbosch een van de meest 
gewaardeerde fi lantropische instellingen in Nederland. Dat 
veranderde toen op 1 juni van dat jaar een oud-medewerker 
van Neerbosch en vader van twee kinderen die er hadden 
gewoond, een brochure publiceerde. Hierin werden de 
praktijken in het wezendorp en de rol die Van ’t Linden-
hout daarin speelde, inktzwart afgeschilderd.

Vanwege alle ophef die deze brochure veroorzaakte, 
stelde Van ’t Lindenhout – tot verbazing en onvrede van 
zijn critici – zelf een onderzoekscommissie in. Het licht 
kritische onderzoekresultaat van deze commissie leidde tot 
Van ’t Lindenhouts eerherstel, maar tegelijkertijd werden er 
aanbevelingen gedaan voor verbeteringen in de weesinrich-
ting. Van ’t Lindenhouts zelfvertrouwen was met de jaren 
echter zo gegroeid, dat hij veel van deze adviezen naast 
zich neerlegde. Hij besefte onvoldoende welke problemen 
er in Neerbosch speelden. Dat kwam onder meer doordat 
hij – als nationaal bekendstaande deskundige op het gebied 
van armenzorg – zich steeds vaker buiten de weesinrichting 
bevond. Zijn betrokkenheid met de instelling verminderde 
hierdoor. Ook liet hij teveel misstanden bestaan door zijn 
confl ictmijdende houding. Zo verzuimde hij een onderwij-
zer te ontslaan nadat die een weesmeisje seksueel misbruikt 
had, en liet hij personeel te veel de vrije hand in het uitoefe-
nen van lijfstraffen. Dat laatste leidde tot mishandeling.

Door de ophef rond de gepubliceerde brochure ontstond 
daarnaast twijfel aan de kwaliteiten van de weesinrichting 
bij voogden en diaconieën die kinderen naar Neerbosch 
hadden gestuurd. 
Vanaf 1893 werden veel kinderen weggehaald. Die ontwik-
keling werd versterkt door de dood van de halfwees Johan 
Tiecken in 1899, wiens precieze doodsoorzaak in nevelen 
gehuld bleef. Tussen 1893 en 1903 vertrok bijna een kwart 
van de kinderen voortijdig uit Neerbosch, terwijl daar 
voor die tijd nauwelijks sprake van was geweest. Begin 
twintigste eeuw zou de bevolking van het wezendorp zich 
stabiliseren tot een aantal van ongeveer vijfhonderd kin-
deren.

De kwestie rond de dood van Johan Tiecken bracht het tot 
dan toe welwillende stichtingsbestuur ertoe een kritischer 
houding aan te nemen ten opzichte van Van ’t Lindenhout 
en diens familieleden, die tot dusver alle touwtjes in han-
den hielden. Deze kritischer houding werd de aanleiding 
tot een vertrouwenscrisis, die vanaf 1900 het bestuur van 
Neerbosch verlamde en volgens sommige bestuursleden 
zelfs het voortbestaan van de instelling bedreigde. Uitein-
delijk leidde de crisis tot het vertrek van Van ’t Lindenhout 
als directeur van Neerbosch. Zijn reputatie bleef echter 
ongeschonden, want van de interne bestuurscrisis kwam 
nooit iets naar buiten.

De Neerboschkwestie

Johannes van ’t Lindenhout, oprichter 
en eerste directeur van de weesinrich-
ting Neerbosch. Beeld Van ’t Lindenhout-
museum fotoarchief
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vrouwenberoep in de negentiende eeuw. 
Beide oplossingen waren voor Neerbosch 
vooral goedkoop. Pas later deed Van ’t 
Lindenhout een pedagogische verant-
woording voor dergelijke keuzes.

In veel andere opzichten leek het leven 
in Neerbosch op dat in traditionele 
weeshuizen en in nieuwe instellingen, 
zoals die van Heldring in Zetten en het 
jongensinternaat Nederlandsch Met-
tray bij Zutphen. Meisjes en/of jongens 
leerden lezen, schrijven en rekenen, 
ontvingen een beroepsopleiding, en 
werden grotendeels gescheiden opge-
voed. Wat dat laatste betreft, zag men 
elkaar in Neerbosch wel iets vaker dan in 
veel andere weeshuizen. In de instelling 
was door haar grote omvang namelijk 
minder controle mogelijk. Wat wel over-
eenkwam met veel andere instellingen, 
was het ideaal van Van ’t Lindenhout 
om Neerbosch als een groot huisgezin 
te laten functioneren. En evenals in die 
andere instellingen, mislukte dat streven 
ook in Neerbosch 

Een groot huisgezin?
Bij het verwezenlijken van zijn ideaal om 
de kinderen te laten opgroeien als in een 
groot huisgezin, werd Van ’t Lindenhout 
belemmerd door een andere ambitie: het 
laten uitgroeien van Neerbosch tot een 
steeds grotere weesinrichting. Zelf zag 

hij voortgaande groei van de instelling 
als Gods wil, die tenslotte een “Vader 
der wezen” was volgens Psalm 68 vers 6. 
Het alternatief, gezinsverpleging oftewel 
pleegzorg, vond hij niet verantwoord. 
Vooral de verhouding tussen weesmeis-
jes en pleegvaders vond hij riskant en 
nodeloos uitlokken tot zedeloos gedrag. 

En inderdaad is tegenwoordig bekend 
dat er in pleeggezinnen relatief veel 
misbruik plaatsvindt. Maar dat gebeurt 
in residentiële instellingen nog veel meer, 
bleek in 2012 uit het onderzoek van de 
commissie-Samson.

Voor Van ’t Lindenhout gold: hoe gro-
ter de weesinrichting zou worden, hoe 
meer het voor kinderen die er woonden, 
zou lijken op de maatschappij daarbui-
ten. Dat zou bijdragen aan een betere 
voorbereiding op hun leven buiten Neer-
bosch. Maar voor het feit dat de groei 
van Neerbosch tot misstanden leidde, 

sloot hij de ogen. De snelle toename van 
het aantal kinderen in Neerbosch leidde 
eind jaren tachtig namelijk tot overbe-
volking van de weesinrichting. Daardoor 
verslechterden de hygiënische omstan-
digheden. Het aantal kinderen met 
tuberculose steeg sterk en in 1892 was er 
zelfs een tyfusepidemie, terwijl dat in de 
rest van Nederland al lange tijd niet was 
voorgekomen. Deze omstandigheden re-
sulteerden in een hoger sterftepercentage 
dan in de voorgaande jaren. Tot 1891 en 
ook na 1894 waren de sterftecijfers wel 
ongeveer gelijk aan die van het nationaal 
gemiddelde.

Onderwijs en opvoeding 
Verreweg de meeste kinderen die naar 
Neerbosch kwamen, waren analfabeet, 
zoals dat in arme gezinnen vaak het 
geval was. Alle kinderen die tussen hun 
zesde en veertiende jaar in Neerbosch 
werden opgenomen, belandden dan ook 
in de eerste klas van de lagere school. 
Daar leerden kinderen in de leeftijd van 
zes tot veertien jaar de eerste beginselen 
van lezen, schrijven en rekenen. Het 
maakte het werk van de leerkrachten 
buitengewoon inspannend. Maar het 
beheersen van deze basisvaardigheden 
vond Van ’t Lindenhout, naast een 
levend geloof, een absolute voorwaarde 
om van een geslaagde opvoeding te 

kunnen spreken. Vanaf ongeveer hun 
tiende jaar werden meisjes ingezet voor 
huishoudelijke werkzaamheden en 
leerden zij bijna allemaal het beroep van 
dienstbode.

Voor jongens was de beroepskeuze bre-
der. Zij mochten een van de ambachts-
opleidingen kiezen die in Neerbosch 
werden gegeven, en werden bijvoorbeeld 
opgeleid tot timmerman, kleermaker, 
metselaar of smid. De meeste van deze 
opleidingen waren van redelijk tot goed 
niveau. Ook waren de arbeidsomstan-
digheden naar negentiende-eeuwse 
maatstaven niet zwaar. Een uitzondering 
hierop vormden de arbeidsomstandig-
heden van jongens in de drukkerij. Daar 

Noten
1  A. van Renssen, Het wezendorp Neerbosch. De 

protestants-christelijke weesinrichting Neerbosch 
en haar stichter Johannes van ’t Lindenhout 
(1863-1903) (Nijkerk 2015) 17.

2  Van Renssen, Het wezendorp Neerbosch, 134.
3  Van ’t Lindenhout, Na vijf-en-twintig jaren (Nijme-

gen 1888) 211.
4  Ibidem 207.
5  P. Velders aan J. van ’t Lindenhout, gepubliceerd 

in: J. van ’t Lindenhout, ‘Kroniek’, in: Het Oosten, 
Weekblad gewijd aan christelijke philanthropie, 
20 juni 1888.
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7  Ibidem 195.
8  Zie voor een volledig overzicht van de fi nanciën 

van Neerbosch: Van Renssen, Het wezendorp 
Neerbosch, bijlage 3, 448-457.

Neerbosch dankte de brede steun 
uit de samenleving aan haar goede 
imago, opgebouwd door de tome-
loze inzet van haar charismatische 
oprichter en directeur. Johannes 
van ’t Lindenhout doorkruiste het 
land voor het geven van lezingen, 
waarbij hij vaak vergezeld werd door 
Neerbosch’ zangkoor en muziek-
korps. Veel burgers raakten hier-
door gemotiveerd om zich voor de 
weesinrichting in te zetten. Maar dat 
gebeurde ook door de – met gevoel 
voor drama geschreven – bijdragen 
in uitgaven van de wezenuitgeverij, 
zoals het weekblad Het Oosten en 
de jaarlijks verschijnende wezenal-
manak.

Van ’t Lindenhout was een autodi-
dact. Hij klom op tot grote hoogten 
door hard te werken en tactisch te 
opereren. Wel lijkt het erop dat zijn 
successen gaandeweg met hem op 
de loop zijn gegaan. Het viel hem 
moeilijk om kritiek op zijn instelling 
te accepteren.  Daarnaast voerde hij 
alleen grote veranderingen door in 
Neerbosch, wanneer wetgeving of 
gezaghebbende mensen in zijn ach-
terban hem daartoe dwongen.

Tegelijkertijd stelde Van ’t Lin-
denhouts confl ictmijdende gedrag 
hem in staat een belangrijke rol te 
spelen binnen orthodox-protestants 
Nederland, ondanks zijn beperkte 
opleiding en niet-theologische 

achtergrond. Doordat hij altijd 
lidmaat bleef van de Nederlandse 
Hervormde Kerk en zich profi leerde 
als erfgenaam van het reveil, was 
hij acceptabel voor het grootste deel 
van de Nederlandse protestantse 
orthodoxie. Zijn sympathie voor 
vrij-evangelischen en afgescheidenen 
maakte hem ook aanvaardbaar in 
die kringen. Deze positie verkreeg 
hij al in de jaren zeventig tijdens de 
zogenaamde Brighton- of verbroede-
ringsconferenties, waar voormannen 
uit orthodox-hervormde, vrij-evange-
lische en afgescheiden kringen elkaar 
ontmoetten. Toen deze werelden 
uiteendreven, koos Van ’t Linden-
hout ervoor Nederlands-hervormd 
te blijven. De meeste bezoekers van 
de goed bezochte conferenties over 
Inwendige Zending, gehouden te 
Neerbosch in 1892 en 1896, waren 
uit dat kerkgenootschap afkomstig. 
Zelf bleef Van ’t Lindenhout veel 
contact houden met afgescheiden 
voormannen, en stond hij op goede 
voet met Abraham Kuyper en met 
vrij-evangelische voormannen als 
Huibert Budding uit Goes, Herman 
Witteveen uit Ermelo, diens leerlin-
gen de gebroeders Marinus en Arend 
Mooij en de Amsterdamse predikant 
Johannes Gesinus Smitt. Meer dan 
tot nu toe bekend was, heeft Van ’t 
Lindenhout met Neerbosch en met 
zijn publicaties een samenbindende 
rol vervuld voor de beginnende vrij-
evangelische beweging.

De positie van Johannes van ’t Lindenhout in 
christelijk Nederland

Het wezendorp 
Neerbosch 
telde rond de 
50 hectare grond 
en 41 gebouwen.

waren de belangrijkste ambachtsoplei-
dingen van Neerbosch gehuisvest; die tot 
drukker, letterzetter en boekbinder.

Wanneer Van ’t Lindenhout of zijn 
vrouw een geschikte betrekking voor 
hen hadden gevonden, vertrokken de 
jongens en meisjes uit Neerbosch. Veel 
kinderen vonden hun eerste werkkring 
dan ook bij een werkgever of werkgeef-
ster uit Neerbosch’ achterban. Dit toont 
een ander belang aan van het sociale 
netwerk waarbinnen Neerbosch functi-
oneerde. De keuze voor een dergelijke 
werkkring was bewust beleid, want Van 
’t Lindenhout vond dat de kinderen zo 
min mogelijk direct in een grote stad 
moesten komen wonen.

Traditie en vernieuwing
Het ontstaan van de weesinrichting 
Neerbosch past binnen de traditionele 
Nederlandse armenzorg, waarvan de 
wezenzorg een belangrijk onderdeel 
was. De sociale infrastructuur rond 
de weesinrichting werd gekenmerkt 
door een tot bloei komend kerke-
lijk en christelijk verenigingsleven. 
Wat Neerbosch betreft, speelde het 
orthodox-protestantse reveil daarin een 
belangrijke rol, samen met de opkomst 
van het methodisme. Dat laatste kwam 
onder meer tot uiting in de groei van 
de Vrij Evangelische Gemeenten. Van 
’t Lindenhout was nauw betrokken bij 
deze ontwikkelingen. 

Leerlingen in Neerbosch’ wezendrukkerij 
en boekbinderij rond 1900, een van de 
grootste drukkerijen van Gelderland. 
Beeld Van ’t Lindenhoutmuseum fotoarchief

Het wezendorp Neerbosch
De protestants-christelijke weesinrichting 
Neerbosch en haar stichter Johannes van ’t 
Lindenhout (1863-1903) 
Nijkerk 2015, 623 blz.; 81 zwart-wit-illustraties 
en 19 kleurenillustraties. Prijs: € 39,95.
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Wat is uw persoonlijke en weten-
schappelijke betrokkenheid bij 
religie?
Fred van Lieburg is kerkelijk opgevoed 
en heeft zijn belangstelling voor religie 
in zijn opleiding en academische carrière 
verder ontwikkeld. “Ik onderzoek de ge-
schiedenis van religie als wetenschapper, 
als historicus. Dat betekent dat ik religie 
zie als een menselijke gerichtheid op het 
hogere. Hiervan kan ik als historicus de 
‘bemiddeling’ onderzoeken, namelijk 
hoe mensen vormgaven aan deze relatie 
met het hogere. Ik probeer me in te leven 
in de gelovigen in het verleden en hen 
in hun eigen tijd te plaatsen. Dat doe ik 
enerzijds door veel bronnen te bestuderen 
en anderzijds door concepten te hanteren 
om de bron te interpreteren. Empathie 
voor historische personen is een soort 
eis, je leert dat door veel oefening. Ik ben 
er huiverig voor om te zeggen dat je, om 
religiositeit goed te kunnen begrijpen, 
zelf moet geloven of zelf in een traditie 
opgegroeid moet zijn. Iedereen moet dat 
kunnen. Je moet het als vakman kunnen 
klaren. Als je zelf gelovig bent heb je mis-
schien meer affiniteit of voorstellingsver-
mogen, maar het moet geen voorwaarde 

zijn. Anders kun je ook geen studie 
maken van verdwenen religies. Je moet 
het kunnen doen met de overblijfselen.”

Welke thema’s staan centraal bin-
nen de religiegeschiedenis aan de 
universiteit en in de maatschap-
pij? 
“Er zijn diverse historische thema’s – se-
cularisering, verzuiling, confessionalise-
ring, reformatie – die blijvende aandacht 
krijgen. Wetenschappelijke concepten 
wisselen echter gelukkig voortdurend. 
In mijn academische oeuvre zijn die 
zwenkingen terug te zien. Ik volg als 
historicus bepaalde trends in de weten-
schappelijke wereld, maar kan die ook 

relativeren. Het lijkt mij gezond om je 
aan te sluiten bij discussies die leven in 
academie en maatschappij, en her en der 
je graantje mee te pikken. Je moet niet 
opgesloten raken in een bepaalde histori-
sche invalshoek.”
Een sprekend voorbeeld is de column die 

Van Lieburg schreef in De Waarheids-
vriend. Onder de titel  “Refo5000” be-
pleitte hij “een ruimere oriëntatie op de 
langetermijnprocessen van religie-, kerk- 
en zendingsgeschiedenis. Vandaar die 
frivole tijdspanne van vijfduizend jaar. 
We moeten onze collectieve herinnering 
niet laten kapen door de focus op één 
episode. Niet dat ‘de’ reformatie onbe-
langrijk is, echt niet. Maar veel belangrij-
ker is bijvoorbeeld ‘de’ verlichting. Een 
theologie, een kerk, een christenheid, ja 
ook een geschiedbeschouwing die niet 
door de moderniteit is heengegaan, loopt 
achter. Dat ‘grote verhaal’ verdient min-
stens zoveel energie als nu opgaat aan de 
reformatieherdenking.”

“Refo500 is zo’n voorbeeld van een ‘in-
dustrie’ waarbij één beweging zeer cen-
traal staat. Ik zou zeggen: doe eraan mee 
als je kunt bijdragen. Zo ben ik in op-
dracht van de gemeente Dordrecht bezig 
met een boek over de Dordtse Synode. Ik 
ben echter ook kritisch, we moeten niet 

Najaar 2015 werd prof. dr. Fred van Lieburg benoemd tot hoogleraar 
Religiegeschiedenis aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van 
de Vrije Universiteit te Amsterdam. In zijn oratie zette hij uiteen dat religie-
geschiedenis relevanter is dan ooit en daarom academische aandacht 
verdient. Transparant spreekt met deze bevlogen historicus over zijn kijk 
op religie, geschiedenis en wetenschap. 

Marleen van den Berg en Koos-jan de Jager

Prof. dr. F.A. van Lieburg Beeld Fred van Lieburg

Empathie voor 
religie in het verleden
Een portret van hoogleraar Religiegeschiedenis 
Fred van Lieburg

“Empathie voor historische personen 
leer je door veel oefening.”
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doorslaan naar een voortdurend herkau-
wen van de geschiedenis van de reforma-
tie. Na 1800 zijn ontwikkelingen waar 
te nemen die veel meer impact hebben 
op ons huidige religieuze klimaat, deze 
verdienen evenzeer veel aandacht. Rond 
de herdenking van tweehonderd jaar 
Koninkrijk der Nederlanden is bijvoor-
beeld weinig aandacht geweest voor het 
religieuze aspect. Dat vind ik jammer. 
Persoonlijk switch ik graag van tijdvak, 
dat relativeert. Historici moeten, wan-
neer ze zich focussen op een bepaalde 
persoon of beweging, waken voor het 

persen van de geschiedenis in hokjes. 
Dan ontstaat er te snel een soort fancul-
tuur rond belangrijke mannen.”

Wat is de academische achter-
grond van uw nieuwe leerstoel 
Religiegeschiedenis?
“In de algemene geschiedwetenschap is 
de belangstelling voor religieuze geschie-
denis niet groot. Ongeveer dertig jaar 
geleden kwamen in Amsterdam en Nij-
megen de eerste aanzetten tot leerstoelen 
in letterenfaculteiten met een focus op 
religieuze geschiedenis. In de jaren 90 
ontstond er veel meer aandacht voor reli-
gie, onder invloed van de herontdekking 

van de mentaliteits- en cultuurgeschiede-
nis. Aan de Vrije Universiteit hadden we 
professoren als A.Th. van Deursen, G.J. 
Schutte en W.Th.M. Frijhoff. Alle drie 
hadden veel aandacht voor geloof buiten 
de direct theologische context. Van 

Deursen onderzocht bijvoorbeeld het 
kerkvolk in de Republiek. Na het vertrek 
van Koen Goudriaan kwam de leerstoel 
Geschiedenis van de Middeleeuwen vrij. 
Omdat we aan de VU al enkele themati-
sche leerstoelen hadden, lag het voor de 
hand de leerstoel Religiegeschiedenis in 
te richten.”
Fred van Lieburg zette, samen met 
Joris van Eijnatten, in 2002 het begrip 
religiegeschiedenis op de kaart. In 
dat jaar richtten zij een centrum voor 
Nederlandse religiegeschiedenis op. 
Van Lieburg: “Bij de oprichting van 
dat centrum schoot de bestaande term 
kerkgeschiedenis tekort. We misten de 

conceptuele breedheid en de aandacht 
voor niet-christelijke godsdiensten. Met 
de term religiegeschiedenis wilden we de 
christelijke exclusiviteit opheffen, zonder 
een antichristelijk of seculier standpunt 
in te nemen. Het gaat mij om het con-

PERSONALIA
Fred van Lieburg (1967) 
studeerde maatschap-
pijgeschiedenis aan de 
Erasmus Universiteit in 
Rotterdam. Hij promo-
veerde in 1996 bij A.Th. 
van Deursen en W.Th.M. 

Frijhoff. In 2002 was hij medeoprichter 
van het VU-Centrum voor Nederlandse 
Religiegeschiedenis ReLiC. Vier jaar 
later volgde hij G.J. Schutte op als 
bijzonder hoogleraar Geschiedenis 
van het Nederlands protestantisme 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 
oktober 2015 werd hij daar benoemd 
tot hoogleraar Religiegeschiedenis. 

Fred van Lieburg tijdens zijn oratie, 1 april 2016 Beeld Fred van Lieburg

“Laat theologie alleen object van 
onderzoek zijn, geen normatieve 
factor waarbij gelovigen of kerken 
de agenda bepalen.”

Belangrijkste publicaties Fred van Lieburg
Profeten en hun vaderland. De geogra-
fi sche herkomst van de gereformeerde 
predikanten in Nederland van 1572 tot 
1816 (1996).
In 1996 promoveerde Fred van Lieburg 
op een studie naar de herkomst van het 
Nederlandse predikantenkorps. In dit boek 
onderzoekt Van Lieburg, op basis van 
een door hem opgesteld Repertorium van 
Nederlandse hervormde predikanten tot 

1816, de achtergronden van alle gere-
formeerde dominees tot 1816. In latere 
onderzoeksprojecten is Van Lieburg verder 
gegaan met het thema van de pastorale 
markt in Nederland. Het boek laat de 
voorliefde van Fred van Lieburg met grote 
databestanden zien. In 2012 werden de 
gegevens uit het Repertorium met een di-
gitale tool onderzocht: een mooi voorbeeld 
van Digital History en religiegeschiedenis.

Nederlandse Religiegeschiedenis (2005, met 
Joris van Eijnatten).
Samen met Joris van Eijnatten (huidig hoog-
leraar cultuurgeschiedenis aan de Univer-
siteit Utrecht) richtte Van Lieburg in 2002 
het VU-centrum voor Nederlandse Religie-
geschiedenis ReLiC op. In dit boek bieden 
Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg voor 
het eerst een goed leesbaar en wetenschap-
pelijk verantwoord overzicht van tweedui-

zend jaar Nederlandse religiegeschiedenis. 
De auteurs benadrukken de diversiteit van 
religie in haar historische context. Tegen 
de achtergrond van politieke, kerkelijke, 
sociale en intellectuele ontwikkelingen laten 
zij tal van voorstellingen, rituelen, groepe-
ringen en leiders de revue passeren. Het 
boek heeft bijgedragen aan de opleving van 
het debat over religieuze geschiedenis en de 
plaats daarvan aan de universiteit.

Revisiting the Synod of Dordt (1618-
1619) (2011, met Aza Goudriaan).
In dit deel in de Brill’s Series in Church 
History and Religious Culture redigeren 
Aza Goudriaan en Fred van Lieburg ver-
nieuwende wetenschappelijke artikelen 
over de Synode van Dordrecht, haar 
context en haar impact. Het interna-
tionale karakter van de Synode wordt 
benadrukt door bestudering van de rol 
van buitenlandse gasten in Dordrecht. 

Ook wordt aandacht besteed aan de 
historiografi e van de Synode: hoe is 
de herinnering aan de Synode blijven 
voortleven in de Nederlandse geschiede-
nis? Het boek vormt een deel van de 
opmaat naar de herdenkingen van de 
Synode, die in de komende jaren zullen 
volgen. Van Lieburg zelf is, in opdracht 
van Dordrecht, bezig met een nieuwe 
studie naar de Synode als gebeurtenis in 
de stad.

Opwekking van de natie. Het protestantse 
Réveil in Nederland (redactie, 2012).
Het Reveil heeft in de Nederlandse 
geschiedschrijving een vaste plaats als pro-
testantse opwekkingsbeweging in de ne-
gentiende eeuw. Inmiddels is ons beeld van 
die periode in allerlei dimensies verscherpt 
en verrijkt. Vanaf de scheiding van kerk en 
staat in de Bataafs-Franse tijd blijken reli-
gieuze idealisten, netwerken en verenigin-
gen een belangrijke rol te hebben gespeeld 

in de ontplooiing van de vrije, democra-
tische, zorgzame en uiteindelijk verzuilde 
samenleving. Deze bundel, onder redactie 
van Fred van Lieburg, laat zien, dat het 
beeld van het Réveil als elitaire kring van 
bevlogen denkers en rijke fi lantropen dient 
te worden herzien. Het Réveil was veel 
breder dan dat: het was een grootse poging 
tot herkerstening van de samenleving, een 
christelijke impuls tot de ontwikkeling van 
de Nederlandse civil society.

De wereld in. Het Nederlands Bijbelge-
nootschap (1814-2014) (2014).
Bij het 200-jarig bestaan van het Neder-
lands Bijbelgenootschap schreef Fred van 
Lieburg, in opdracht van het NBG, een 
jubileumboek. Het Koninkrijk der Neder-
landen, ontstaan in de jaren 1813-1815, 
was niet compleet zonder een nationale 
organisatie voor bijbelverspreiding. Om 
het bezit en de kennis van ‘het Boek der 

Verlichting’ onder het volk te bevorderen, 
richtten politici, predikanten en zaken-
lieden het Nederlands Bijbelgenootschap 
op. Het NBG hield in de 200 jaar van 
het bestaan grote invloed op het gebied 
van bijbelvertaling, bijbelverspreiding en 
bijbelgebruik in binnen- en buitenland. 
De wereld in vertelt het verhaal van een 
ideële organisatie die na twee eeuwen nog 
springlevend is.
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INTERVIEW FRED VAN LIEBURG

cept en niet om een bepaalde godsdienst. 
Ik wil het christendom op een manier 
onderzoeken waarop je ook andere gods-
diensten kunt onderzoeken. Joris en ik 
schreven enkele jaren later het handboek 
Nederlandse religiegeschiedenis, dat 
vaak als tegenhanger van kerkgeschiede-
nis wordt beschouwd, maar gewoon een 
eigen insteek had.”

Kiest u, in vergelijking met Schutte, 
Van Deursen of Frijhoff, voor een 
nieuwe richting in het religiehisto-
risch onderzoek aan de VU? 
Van Deursen en Frijhoff vormen voor 
Van Lieburg aanjagers voor zijn acade-
mische onderzoek. “Met Van Deursen 
deel ik een archivale inslag, het gepriegel 
in de archieven vind ik erg stimulerend. 
En Frijhoff had een voorliefde voor lange 
lijnen in de geschiedenis en het werken 
met grote databestanden, dat heb ik 
ook. Ik zie Digital Humanities als een 
voortzetting van dit soort onderzoek: de 
kaartenbakken met gegevens zijn inge-
ruild voor computers. Digitale methoden 
zijn voor mij een mooie kans om nieuwe 
wegen in het religiehistorische onderzoek 
in te slaan, alhoewel de meerwaarde 
van de digitale middelen niet altijd even 
duidelijk is.”
“De interesse in het langetermijnperspec-
tief, iets wat ik van Frijhoff heb geleerd, 
kan lastig zijn. Tijdens het schrijven 
van de Nederlandse Religiegeschiede-
nis – ik heb het eerste deel geschreven, 

tot 1500 – vond ik het moeilijk om echt 
de grote lijnen aan te houden en mezelf 
niet te verliezen in allerlei gedetailleerd 
onderzoek. Dat kwam ik ook sterk tegen 
bij mijn boek over het Nederlands Bijbel-
genootschap, waar ik tweehonderd jaar 
historie in driehonderd pagina’s moest 
proppen.” Lachend: “Het zijn dan ook 
vierhonderd pagina’s geworden.”

“Of ik het anders doe dan Van Deursen 
en Frijhoff weet ik niet. Wat vinden 
jullie? Misschien dat ik wat soepeler 
omga met het begrip religie? Ik heb 
geen behoefte aan een definitie van dat 
begrip. Van Deursen worstelde hier meer 
mee, bijvoorbeeld met de vraag naar de 
status van theologische zekerheden. Mijn 
onderzoek naar wonderverhalen zou 
hij zelf nooit gedaan hebben, voor hem 
was dit ‘heilige grond’. Van Deursen 
kon de Bijbel niet als een gewone bron 
zien, de Bijbel was absoluut; daar kon 
je niet de methodes op loslaten die je 
bijvoorbeeld op wonderverhalen loslaat. 
Toch stonden Frijhoff en Van Deursen 
positief tegenover onze benadering van 
de religiegeschiedenis. Op dit moment 
hangen er andere thema’s in de lucht, 
daarom doe ik ook ander onderzoek dan 
Van Deursen en Frijhoff.”

In AdValvas, een onafhankelijk 
blad van de Vrije Universiteit, be-
toogde Van Lieburg dat religiege-
schiedenis te belangrijk is om over 
te laten aan theologen. Hij stelde 
dat theologie “strikt genomen” 
niet thuishoort aan de universiteit. 
Op de publicatie van het opinie-
stuk kwamen veel reacties, en er 
staat eveneens een symposium 
over het onderwerp op de agenda. 
Van Lieburg licht zijn standpunt 
toe.
“Theologie vat ik heel klassiek op als hei-
lige godgeleerdheid en die is eigendom 
van een geloofstraditie of de kerken. 
God is niet ‘onderzoekbaar’ en daarom 
vind ik theologie geen wetenschap in de 
zin van empirisch toegankelijke kennis-
ontwikkeling. Geloofsgroepen mogen of 
moeten aan dogmatiek doen, maar aan 
de universiteit moet je niet één bron – de 
Bijbel – willen reserveren als absolute 
norm. Daar gelden gewoon de regels die 
voor alle vakken en alle wetenschappers 

gelden. Iedereen mag geloven wat hij 
wil en daarover schrijven, maar zulke 
publieke kennisbenutting is niet de core-
business van de universiteit. Het spreken 
over waarheid en leugen aan de universi-
teit is een ander soort spreken dan over 
de waarheid in kerk en geloof. Aan de 
universiteit wordt niet gepreekt. Je hebt 
als historicus wel verstand van theologie 

nodig als je over religie schrijft, maar je 
hoeft daar geen theoloog voor te zijn. Je 
hebt als religiehistoricus de opdracht om 
je te verdiepen in theologie, evenals een 
economisch historicus zich moet verdie-
pen in de economie.”
Op de vraag hoe Van Lieburg de theolo-
gische faculteit dan zou willen verande-
ren zegt hij: “Beperk je tot een onge-
deelde religiewetenschap, zet de oude 
negatieve framing daarvan als een kille, 
niet-christelijke studie van godsdienstige 
fenomenen overboord, en doe frank en 
vrij aan taal- en cultuurhistorisch onder-
zoek van religieuze tradities. Laat theo-
logie alleen object van onderzoek zijn, 
geen normatieve factor waarbij in feite 
gelovigen of kerken de agenda bepalen. 
Docenten mogen natuurlijk best vanuit 
hun eigen standpunt de zaken belichten, 
met studenten discussiëren, opiniërende 
stukken schrijven, graag zelfs. Maar die 
overgeorganiseerde zogenaamde dialoog, 
met een leerstoelenpark voor allerlei 
belangengroepen, is helemaal niet nodig. 
Laat de universiteit trots en zelfstandig 
op een open manier onderzoek en on-
derwijs verzorgen over religie, in al haar 
praktische en normatieve aspecten.”
“Voor ieder mens zijn de hogere vragen 
lastig en hoe ik daarmee omga is sterk 
gevormd door mijn historisch onder-
zoek. Ik zal vaak wat sceptischer zijn. 
De algemeen aanvaarde kennis moet je 
gebruiken om met vraagstukken om te 
gaan. Dat is lastig, en ik snap dat mensen 
zeggen dat het te seculier of te afstande-
lijk wordt. Maar bijvoorbeeld in het on-
derzoek naar wonderverhalen kan ik als 
wetenschapper weinig met mensen die 
zeggen engelen, dromen of visioenen te 
hebben gezien. Moet ik dan gaan bepalen 
of dat juist is? Als wetenschapper kan ik 
alleen uitgaan van datgene wat erover ge-
zegd of geschreven is door betrokkenen 
zelf en door wetenschappers die verstand 
hebben van het brein en van de cultuur.”

“Ik heb geen behoefte aan een  
definitie van het begrip religie.” 

wetenschap



Elie Wiesel

Afgelopen zomer overleed Elie Wiesel, wereldwijd de 
bekendste overlevende van de Holocaust. Zijn indruk-
wekkende autobiografische novelle Nacht is een 
klassieker in het genre van de Holocaustliteratuur 
en moet in verkoopcijfers waarschijnlijk alleen het 
dagboek van Anne Frank voor laten gaan. 

In 1986 ontving Wiesel de Nobelprijs voor de Vrede, 
want naast zijn literaire werk en zijn hoogleraarschap 
aan onder andere Boston University, zette hij zich 
onvermoeibaar in voor allerlei groepen over de hele 
wereld die het slachtoffer van vervolging en onder-
drukking waren of zijn. Hij worstelde in Nacht met het 
zwijgen van God tijdens de massale Jodenmoord, 
maar stelde ook het zwijgen en wegkijken van de 
wereld aan de kaak. Zijn politiek activisme voor aller-
lei onderdrukten kwam voort uit zijn roeping om niet 
op dezelfde wijze onverschillig te blijven als eens de 
wereld was jegens de Shoah. Zo maakte hij zich sterk 
voor indianen in Nicaragua, Joden in de Sovjet-Unie, 
de burgerbevolking in Darfur, en nog zo wat groepen.

Wie echter in het rijtje opvallend ontbreken, zijn de 
Palestijnen in Israël, en dat wordt hem door sommi-
gen, ook door sommige Joodse publicisten, scherp 
verweten. Nu zou ik zijn zwijgen op dat gebied goed 
kunnen begrijpen. Kun je van iemand die Auschwitz 
heeft meegemaakt, die de planmatige uitroeiing van 
zijn volk aan den lijve heeft ervaren, verwachten dat 
hij opkomt voor een ander volk, dat weliswaar histo-
risch gezien slachtoffer is geworden van de stichting 
van de staat Israël, maar van wie hij – terecht of niet, 
maar niet geheel zonder reden – gelooft dat het 
uiteindelijk uit is op het wegvagen van jouw volk? 
Kun je zelfs van een morele held het onmogelijke 
verwachten? Het lijkt me niet. 

Was het maar bij zwijgen gebleven. Maar in zijn 
uitlatingen over Oost-Jeruzalem en over de neder-
zettingenpolitiek koos Wiesel het compromisloze, 
polariserende standpunt van de Joods-Israëlische 
diehards. Dan lees ik toch liever de intens verdrietig 
stemmende essays van de oude Abel Herzberg 
(1893-1989), die in 1977 zo diep teleurgesteld was 
over de verkiezing van Menachem Begin. Begin, 
ook een Nobelprijswinnaar, was een havik die in 
de huidige Israëlische politiek waarschijnlijk als duif 
beschouwd zou worden. Gelukkig voor de idealisti-
sche Herzberg zelf heeft hij de moord op Rabin en 
de regeringen van Sharon en Netanjahu niet meer 
hoeven meemaken.

Bettine Siertsema is onderzoeker aan de  
Vrije Universiteit Amsterdam
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OPEN BRIEF



Open Brief was  
kerkelijk dynamiet 
in een achterhaald 
conflict
Het is vijftig jaar geleden dat de Open Brief verscheen in de Gereformeerde Ker-
ken vrijgemaakt (GKv). De Open Brief werd op Hervormingsdag 31 oktober 1966 
door een aantal vrijgemaakt-gereformeerden gepubliceerd als steunbetuiging 
aan de Tehuisgemeente te Groningen en als statement van wat een gerefor-
meerde kerk zou moeten zijn. Deze brief leidde tot een scheuring en de oprichting 
van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). Inmiddels worden er weer veel 
gesprekken gevoerd tussen beide kerkverbanden.

Drs. Johan Schaeffer

In het laatste jaar van de Tweede We-
reldoorlog ontstond er een breuk in de 
Gereformeerde Kerken van Nederland 
(GKN). Aanleiding hiertoe was een 
diepgaand verschil van mening over de 
leer van de betekenis van de doop. De 
Generale Synode van Sneek/Utrecht 
1939-19421 ijkte een bepaalde opvat-
ting als de enig juiste. Hiertegen werden 
van diverse kanten bezwaren ingediend. 
Maar de volgende synode van de GKN, 
die van Utrecht 1943, handhaafde de 
uitspraken van haar voorganger en legde 
deze leerbeslissingen dwingend op, op 
straffe van schorsing en afzetting. 

Onder leiding van de Kamper hoog-
leraar prof. dr. K. Schilder, die als een 
van de eersten met tuchtmaatregelen te 
maken kreeg, kwam hiertegen een  
protestbeweging op gang, die leidde tot 
de Vrijmaking. In 1944 en volgende ja-
ren maakten zo’n tachtigduizend mensen 
zich vrij van de opgelegde leerbeslissing.2 

Vrijwel onmiddellijk vormden zij een 

eigen kerkverband, dat zij beschouwden 
als de wettige voortzetting van de GKN. 
Dat was dan ook de naam die zij bleven 
voeren, zij het – om verwarring te  
voorkomen – met de ‘postale’ aandui-
ding: onderhoudende artikel 31 van de  
DKO. 

Eigen zuil
Binnen enkele jaren groeide binnen de 
GKv de overtuiging dat de Vrijmaking te 
zien was als een kerkreformatie, te verge-
lijken met de reformatie in de zestiende 
eeuw en de Afscheiding en Doleantie in 
de negentiende eeuw. Velen zagen hun 
kerkgemeenschap als de enige ware kerk, 
zoals die werd beleden in de artikelen 
27-29 van de Nederlandse Geloofsbelij-
denis.

Dit had ook gevolgen voor de deelname 
aan allerlei christelijke organisaties. Veel 
leden van de GKv achtten het onmoge-
lijk daarin samen te werken met hen, die 
zij medeverantwoordelijk achtten aan de 

tuchtmaatregelen van 1944. Zo ontston-
den er een eigen politieke partij3, eigen 
vrijgemaakte scholen, een eigen dagblad4 
en zelfs een eigen reisvereniging. Men 
vormde een vrijgemaakte zuil binnen de 
Nederlandse samenleving. Van lieverlee 
werd steun aan deze eigen organisaties 
en instellingen gezien als bewijs van goed 
kerklidmaatschap. In veel gemeenten 
kwam men ook niet in aanmerking voor 
het bekleden van een ambt wanneer men 
zich onthield van steun. 

“Samensprekingen”
Onmiddellijk na de Vrijmaking werden 
van de zijde van de GKN pogingen 
gedaan in gesprek te komen met de GKv 
om de breuk te herstellen. Maar van 
vrijgemaakte zijde hield men de boot af, 
zolang niet royaal werd teruggekomen op 
de omstreden leeruitspraken van 1942/3 
en op de tuchtmaatregelen. Met name de 
tuchtmaatregelen waren voor de vrijge-
maakten – overigens heel begrijpelijk – Beeld Gereformeerde kerken.info

onverteerbaar. In 1959 kwam de synode 
van de GKN terug op de leeruitspraken, 
maar ze handhaafde verbazingwekkend 
genoeg de tuchtmaatregelen. Door de 
vrijgemaakten werd op de synode van de 
GKv van Assen 1961 scherper dan ooit 
afstand genomen van de GKN. “Samen-
spreking” met deze kerken was landelijk 
én plaatselijk niet aan de orde en zelfs 
ongeoorloofd. 

Dit standpunt leidde binnen de GKv 
tot scherpe conflicten, onder andere in 
Groningen-Zuid. De kerkenraad van 
deze gemeente had een verzoek van de 
plaatselijke GKN afgewezen. Een van 
haar predikanten, ds. A. van der Ziel,5 
zocht met een aantal gemeenteleden op 
persoonlijke titel alsnog contact met de 
kerkenraad van de GKN – naar eigen 
zeggen met het doel toch een zinvol 
gesprek tussen de kerkenraden mogelijk 
te maken. Dit werd door zijn kerkenraad 
opgevat als een onaanvaardbare stap, 
waarvoor hij in 1963 werd geschorst. 
De synode van Rotterdams-Delfshaven 
van 1964 keurde deze schorsing met 
de kleinst mogelijke meerderheid goed, 
waarna hij werd afgezet.

De Open Brief
Met een groep gemeenteleden, die zijn 
afzetting niet konden accepteren, vormde 
Van der Ziel een nieuwe gemeente. Naar 
haar plaats van samenkomst werd dit de 
Tehuisgemeente genoemd. De gemeente 
deed een beroep op het kerkverband om 
haar te steunen. Een groep van vijfen-
twintig kerkleden, onder wie diverse 
predikanten, reageerde hierop met een 
Open Brief. 6

In deze brief, opgesteld door ds. B.J.F. 
Schoep,7 werd de Tehuisgemeente opge-
roepen de band met de GKv niet te ver-
breken. Tegelijk sprak men zich uit over 
de situatie waarin deze kerken zich op 
dat moment bevonden. Scherp werd het 
absolutistische kerkbegrip veroordeeld. 
Naar het gevoelen van de briefschrijvers 
was een bepaalde opvatting van de Vrij-
making tot een ideologie verworden. Die 
ideologie zag men adequaat verwoord 
in de uitspraak van een predikant, die 
met instemming in De Reformatie, een 
van de toonaangevende kerkbladen in 
de GKv, was overgenomen: “Wil de zaak 
van Jezus Christus nog een toekomst 
hebben in ons land, dan zullen dege-
nen, die bij deze zaak betrokken zijn, 
elkander voor alles te vinden hebben in 
de benoeming en waardering van wat er 
in 1944 in Nederland is geschied binnen 
de Gereformeerde Kerken.” Zo werd de 

zaak van Christus in Nederland onlosma-
kelijk gekoppeld aan de Vrijmaking. 

In de Open Brief werd gezocht naar een 
andere waardering van de positie van 
de GKv in “de situatie van gescheurd-
heid van het reformatorisch volksdeel 
in Nederland”. Men stelde de vraag 
“of het historisch fundament8 van de 
Nederlandse Gereformeerde Kerken ook 
samenvalt met het fundament van de 
heilige, algemene, Christelijke Kerk. Zo 
ja, hoe is dan de verhouding tot andere 
kerken (…) die kennelijk Gods kinderen 
vergaderen, maar die niet onze belij-
denisgeschriften hebben (…). Zo nee, 
hoe heeft dan dit historisch fundament 
in eigen gemeenschap en naar buiten 
te functioneren?” Anders gezegd: is er 
alleen sprake van een christelijke kerk, 
waar men zich bindt aan de gerefor-
meerde belijdenisgeschriften? Of kan een 
kerk ook christelijk worden genoemd, 
wanneer ze op bepaalde punten anders 
belijdt dan de Gereformeerde Kerken?

Afwijzing
De Open Brief zorgde voor veel opschud-
ding binnen de GKv. Met name in De 
Reformatie werd dit document scherp 
veroordeeld. Men zag de fundamenten 
van de GKv ontoelaatbaar aangetast. In 
1967 kwam de Generale Synode van de 
GKv bijeen in Amersfoort. Ds. Schoep 
was door de Particuliere Synode van 
Noord-Holland naar deze vergadering af-
gevaardigd. Gewoontegetrouw werd on-
middellijk na aanvang van de synode van 
de afgevaardigden instemming gevraagd 
met de Drie Formulieren van Enig-
heid. Toen ook Schoep zijn instemming 
betuigde werd hij door medeafgevaardig-
den beschuldigd van onwaarachtigheid, 
omdat hij met zijn ondertekening van 
de Open Brief de belijdenis discutabel 
stelde. Hiervoor beriep men zich op 
de passage, die zich uitsprak over het 
“historisch fundament” van de Gerefor-
meerde Kerken. 

De synode nam deze beschuldiging 
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avondmaal, tot samenwerkingsgemeen-
ten die nagenoeg volledig in elkaar zijn 
opgegaan. 

Omgaan met het verleden
Hoe wordt er teruggekeken op de ge-
beurtenissen van de jaren zestig? Voor 
de jongste generaties aan beide zijden 
is het een vreemd en bevreemdend 
verleden. Bij de generatie die gedurende 
deze periode bewust heeft meegewerkt, 
is er aan Nederlands-gereformeerde 
zijde nog meer dan eens sprake van pijn 
en frustratie. Zeker nu binnen de GKv 
van de destijds ingenomen standpunten 
vrijwel niets meer is terug te vinden. Aan 
vrijgemaakte zijde is er bij velen sprake 
van schaamte en verbijstering over wat 
er zich toen heeft afgespeeld. Maar 
initiatieven om officieel door een synode 
te laten uitspreken dat men destijds ver-
keerd geoordeeld heeft, zijn tot op heden 
niet gehonoreerd.14

Officieus wordt wel meer en meer 
afstand genomen van de vrijgemaakte 
standpunten van destijds. Vrij recent is 
dat gedaan door A. L. Th. de Bruijne15 in 
een column in het Nederlands Dagblad. 
Onder het kopje ‘Gereformeerd 2.0’ 
schrijft hij dat er twee soorten gerefor-
meerden bestaan. Voor de eerste soort is 
‘gereformeerd’ een vastgelegde identiteit, 
die met name door de drie formulieren 
van enigheid worden gedefinieerd. Wat 
daarvan afwijkt wordt niet getolereerd. 
Zo waren, aldus De Bruijne, de Gerefor-
meerde Kerken vrijgemaakt van vroeger. 

De tweede soort bestaat uit kerken 

over en sprak uit “dat er een onaanvaard-
bare tegenstrijdigheid bestaat tussen 
enerzijds de instemming met de belijde-
nis der kerk, door ds. B.J.F. Schoep ter 
vergadering betuigd, en anderzijds de 
inhoud van de Open Brief aan de z.g. 
Tehuis-gemeente in Groningen, waar-
voor ds. Schoep door zijn ondertekening 
de verantwoordelijkheid aanvaardde.” 
Vervolgens besloot ze Schoep niet als 
afgevaardigde op haar vergaderingen toe 
te laten. 

Gebrek aan vertrouwen
Nog tijdens de zittingsduur van de sy-
node protesteerde de Particuliere Synode 
van Noord-Holland tegen het wegsturen 
van haar afgevaardigde. Zij verweet 
de synode dat ze zonder argumentatie 
stelde dat in de Open Brief de belijde-

nis discutabel werd gesteld. De synode 
antwoordde hierop dat “zonder bewijs-
voerende redenering” onmiddellijk kon 
worden vastgesteld, dat dit wel degelijk 
het geval was.9 

Typerend voor de discussie over de 
Open Brief in die tijd is dat de bestrij-
ders van dit document beweerden, dat 
daarvan slechts één uitleg mogelijk was. 
Een van de ondertekenaars, ds. H.J. van 
der Kwast,10 gaf in een ‘Ingezonden’ in 
het weekblad De Reformatie aan wat de 
bedoeling was van de omstreden passage 
over het “historisch fundament” van de 
Gereformeerde Kerken. De reactie van 
een van de redacteuren van dit week-
blad, dr. C.J. Trimp,11 was: “Wij zijn 
echter zo vrij, om van deze argumentatie 
niets en niemendal te geloven”.12 Het 
onderling vertrouwen was duidelijk ver 
te zoeken. 

Breekijzer
De uitspraak van de Generale Synode 
van Amersfoort-West met betrekking tot 
Schoep fungeerde als breekijzer in de 
kerken. Het werd het uitgangspunt voor 
het voeren van tuchtprocedures tegen 
verschillende ondertekenaars, met name 
tegen de predikanten onder hen. Zij wer-
den opgeroepen hun handtekening onder 
de Open Brief terug te trekken, op straffe 
van schorsing en afzetting wanneer ze 
daaraan geen gehoor gaven. 
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Noten
1  Deze synode startte in 1939 in Sneek. Maar na 

het uitbreken van de oorlog werd beurtelings 
in Sneek en in Utrecht en uiteindelijk alleen in 
Utrecht vergaderd.

2  Zij beriepen zich op artikel 31 van de Dordtse 
Kerkenordening (DKO). In dit artikel wordt be-
paald dat plaatselijke gemeenten zich moeten 
houden aan wat op kerkelijke vergaderingen 
is besloten, “tenzij dat het bewezen worde te 
strijden tegen het Woord, of tegen de Artikelen 
in deze Generale Synode [de Synode van 
Dordrecht 1618-1619 – jcs] besloten…” Het 
aantal leden dat zich met beroep op dit artikel 
vrijmaakte was zo’n 10 procent van het totale 
ledenbestand van de GKN.

3  Het Gereformeerd Politiek Verbond, dat sinds 
2001 samen met de Reformatorische Politieke 
Federatie de ChristenUnie vormt. 

4  Het Gereformeerd Gezinsblad, dat sinds 1968 
het Nederlands Dagblad heet.

5  A. van der Ziel (1905-1990), predikant te 
Ambt-Vollenhove-Cadoelen 1935; te Wetsinge-
Sauwerd 1940; te Groningen-Zuid 1943; in 1969 
overgegaan naar de GKN. 

6  De Open Brief verscheen op 31 oktober 1966. 
Gezien de datum werd de inhoud van dit 
geschrift door critici gezien als een program tot 
reformatie. Volgens één van de ondertekenaars 
was de datum volkomen toevallig.

7  B.J.F. Schoep (1928-2007), predikant in de GKv 
te Amstelveen 1957; overgang naar de GKN in 
1969, waar hij predikant werd in Bodegraven; 
Groningen-Zuid 1973; Gouda 1980; emeritus 
1990.

8  Met het historisch fundament werd bedoeld 
de drie belijdenisgeschriften (de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus 
en de Dordtse Leerregels) die men in de gere-
formeerde traditie als de betrouwbare weergave 
van de Bijbelse leer ziet. Van ambtsdragers bin-
nen kerken in deze traditie wordt instemming ge-
vraagd met deze belijdenisgeschriften. Vanwege 
deze functie worden ze de drie formulieren van 
enigheid genoemd.

9  Acta van de Generale Synoden van de Gere-
formeerde Kerken in Nederland gehouden te 
Amersfoort-West 1966/1967 (Groningen 1968) 
162. 

10  H.J. van der Kwast (1920-1996), predikant binnen 
de GKv te Katwijk en Valkenburg 1953; te Haar-
lemmermeer O.Z. 1956 (hier raakte hij buiten 
het verband van de GKv); te Amstelveen 1970; 
te Dronten 1978; te Heerde 1982; emeritus 1985. 
Samen met ds. G. van den Brink beschreef hij de 
geschiedenis van de breuk in Een kerk ging stuk 
(Amsterdam 1992).

11  C. Trimp (1926-2012), predikant binnen de GKv 
te Twijzel 1951; te Middelburg 1955; te Voor-
burg 1961; te Groningen 1967. In 1970 werd hij 
benoemd tot hoogleraar ambtelijke vakken 
aan de Theologische Hogeschool te Kampen. In 
1993 ging hij met emeritaat. 

12  De Reformatie, Jaargang 42, p. 212.
13  Acta van de Generale Synode van Zwolle-Zuid, 

p. 20.
14  Een dergelijke poging werd in 2002 gedaan 

door Prof. dr. J. Douma, destijds hoogleraar 
aan de Theologische Universiteit van de GKv 
in Kampen. Hij schreef de Generale Synode 
van Zuidhorn een brief met een verzoek om 
herbezinning op de uitspraak van de Generale 
Synode van Amersfoort-West in 1967 m.b.t. ds. 
Schoep en de Open Brief.  Douma schrijft in 
deze brief onder meer,  dat de geschiedenis van 
de GKv sinds 1967 heeft duidelijk gemaakt, dat 
er toch ook wel degelijk reden was om te waar-
schuwen tegen een bepaald vrijmakingsgeloof. 
Het verzoek van Douma werd afgewezen. 

15  A.L.Th. de Bruijne (1959), predikant te Nijverdal 
1986; te Rotterdam-Centrum 1991. In 1997 werd 
hij benoemd als docent van de Theologische 
Universiteit van Kampen.  

16  De column van A.Th. de Bruijne is te lezen in het 
Nederlands Dagblad van 9 april 2016.

PERSONALIA
Drs. Johan Schaeffer is 
oud-docent Homile-
tiek, Kerkgeschiedenis 
en Kerkrecht aan de 
Nederlands Gerefor-
meerde Predikanten-

opleiding en hij is emerituspredikant 
van de Nederlands gereformeerde 
kerk te Nunspeet.  
De Open Brief van 1966 is digitaal te 
lezen op http://beheer.ngk.nl/docs/
openbrief.pdf. 

Binnen enkele jaren had zich opnieuw 
een breuk voltrokken. Een kleine dertig-
duizend leden kwamen buiten het ver-
band van de GKv terecht. In 1979 nam 
deze nieuwe kerkgemeenschap de naam 
Nederlands Gereformeerde Kerken aan. 

Vijftig jaar later
Na de breuk was er jarenlang sprake van 
een kille verhouding tussen de GKv en 
de NGK. Elke poging tot toenadering, 
met name van de kant van de NGK, 
botste af op een afwijzende houding van 
de GKv. Maar in de laatste decennia 
ebde met name aan vrijgemaakte zijde de 
animositeit tegen de NGK weg. 

In 1994 vonden voor het eerst officiële 
gesprekken plaats door vertegenwoor-
digers van beide kerkverbanden. Die 
leidden toen nog tot de uitspraak dat het 
niet verantwoord was om met de NGK 
tot eenheid te komen. Maar in 2008 kon 
de synode van Zwolle-Zuid van de GKv 
uitspreken dat er wel voldoende aanlei-
ding en vertrouwen was om die gesprek-
ken voort te zetten, “biddend, dat van 
de verkennende gesprekken op termijn 
kan worden overgegaan tot gesprekken 
gericht op kerkelijke eenheid”.13

Daarna zijn de ontwikkelingen betrek-
kelijk snel gegaan. Momenteel zijn op 
talloze plaatsen vormen van contact-
oefening, variërend van kanselruil en 
het toelaten van elkaars leden tot het 

die minder massief confessioneel zijn 
en zich tooien met vage typeringen als 
‘evangelisch-gereformeerd’ of ‘open-
orthodox’. Zij benaderen ‘gereformeerd’ 
als een verhaal dat nog niet is afgelopen. 
Dan kun je niet bij de belijdenisgeschrif-
ten van de reformatie blijven staan. Die 
vormt slechts een fase in de kerkgeschie-
denis en haar producten weerspiegelen 
onherroepelijk de beperkingen van hun 
tijd, aldus De Bruijne.

In dat verband wijst De Bruijne naar 
de NGK. Bewogen zij zich in de jaren 
zestig al niet in deze richting? Omdat 
de vrijgemaakten toen nog van de eerste 
soort waren, leidde dit destijds helaas tot 
het felle conflict dat uitliep op de breuk. 
De suggestie van de Open Brief dat de 
gereformeerde belijdenisgeschriften mis-
schien niet zouden ‘samenvallen’ met het 
fundament van de algemene christelijke 
kerk, werd door hen beantwoord met 
schorsingen. 

De Bruijne schrijft dan: “Volgens mij 
zijn de Nederlands gereformeerden 
sindsdien niet echt veranderd. De nieuwe 
toenadering (tussen de GKv en de NGK 
– jcs) werd juist mogelijk doordat ook de 
andere gereformeerden in hun richting 
gingen bewegen. (…) Nu wij contextu-
eel en cultureel gevoelig zijn geworden, 
ervaren veel gereformeerden [onder wie 
hijzelf – JCS] de suggestie uit die Open 
Brief als eigenlijk behoorlijk ter zake.” 
Voor De Bruijne is dat een positieve 
ontwikkeling. Al voegt hij er wel aan toe: 
“Volgens mij moeten we ons deze ver-
schuiving meer bewust worden en niet 

naïef alleen maar laten gebeuren”.16

Als Nederlands-gereformeerde van het 
eerste uur neem ik hier met blijdschap 
kennis van.

De generale synode van Amersfoort-West (1967) van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) Beeld Bert van Loo

Op vrijdag 28 oktober 2016 belegt 
het ADC Kampen samen met het 
Historisch Documentatiecentrum VU 
een symposium in de Nieuwe Kerk 
te Kampen over ‘Vijftig jaar Open 
Brief’. Dit symposium heeft als doel 
tot nadere kennis en bezinning te 
komen inzake wat zich in de jaren 
zestig in deze kerken heeft afge-
speeld, en hoe we daar vandaag mee 
om zouden kunnen gaan. Historici 
en theologen uit vrijgemaakt-gerefor-
meerde en Nederlands-gereformeerde 
kring zullen er het woorden voeren, 
zoals James Kennedy, Ab van Lange-
velde, Erik de Boer, Geert van Dijk, 
Johan Schaeffer, Daniël Timmerman 
en George Harinck. Meer informatie 
is te vinden op www.adckampen.nl. 

Ds. B.F.J. Schoep, opsteller van de 
Open Brief Beeld Opbouw

Congres Vijftig jaar Open Brief

03-trans_2016.indd   20-21 30-11-16   09:00



oktober 2016 TRANSPARANT TRANSPARANT oktober 201622 23

HETE HANGIJZERS



Het was een historisch moment toen 
Indonesische nabestaanden uit het 
West-Javaanse dorp Rawagede in 2008 
de Nederlandse Staat aanklaagden. Na 
het pleidooi van mensenrechtenadvocate 
Liesbeth Zegveld oordeelde de rechtbank 
in 2011 dat Nederland inderdaad schul-
dig was. De regering had weinig keus en 
gaf ‘loopjongen’ Tjeerd de Zwaan (de 
toenmalige Nederlandse ambassadeur in 
Indonesië) de opdracht om naar Rawa-
gede af te reizen. Namens de Staat moest 
hij excuses maken aan de stokoude 
weduwen van wie in 1947 hun mannen 
waren geëxecuteerd.

De huidige minister-president zegt vooral 
naar de toekomst te willen kijken. Op 
handelsreis in Indonesië weigert Rutte 
bijvoorbeeld over het verleden te praten. 
Laat staan dat hij bereid is om excuses 
te maken voor de oorlog als geheel, 
of het Nederlands kolonialisme in het 
algemeen. Dit was in november 2013 het 
geval en het ziet ernaar uit dat hij ook 

dit jaar in november weer uitsluitend 
zaken gaat doen. Nederlandse politici en 
diplomaten leven in de veronderstelling 
dat het beter is voor de betrekkingen als 
het koloniale verleden onbenoemd blijft.  
 
Zij vergeten dat, ook al weet de gemid-
delde Nederlander weinig van wat er in 
Indonesië is gebeurd, Nederland in In-
donesië als koloniale agressor herinnerd 
wordt. Je kunt gerust zeggen dat Ne-
derlanders voor Indonesiërs zijn, wat de 
Duitsers voor Nederlanders zijn. Het is 
een misvatting als Nederlandse poli-
tici denken een vertrouwensband met 
hun voormalige kolonie op te kunnen 
bouwen, zonder de geschiedenis en de 
eeuwenlange uitbuiting te benoemen. Zij 
hebben wel het lef om de Indonesische 
regering op de vingers te tikken wat be-
treft mensenrechtenschendingen, terwijl 
eigen mensenrechtenschendingen voor 
het gemak vergeten worden.

En niet alleen “vergeten”: tot op de 
dag van vandaag maakt Nederland zich 

schuldig aan geschiedvervalsing. Mijns 
inziens ligt een deel van de verantwoor-
delijkheid bij drie historische instituten: 
het Nederlands Instituut voor Oorlogs-
documentatie (NIOD), het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 
en het Koninklijk (Koloniale) Instituut 
voor Taal-, Land- en Volkenkunde 
(KITLV) die een voorbeeld zouden 
moeten geven aan het Nederlandse 
volk. Als geschiedenisexperts hebben zij 
als belangrijkste taak het Nederlandse 
verleden in kaart te brengen. Toch is er 
een allochtoon voor nodig, de Zwitser 
Rémy Limpach, die in zijn proefschrift 
de conclusie trekt dat Nederlandse 
oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië op 
grote schaal voorkwamen en structureel 
waren. Als er een allochtoon aan te pas 
moet komen om Nederlandse geschied-
vervalsing recht te zetten, betekent dit 
dat de drie instituten – die door belas-
tinggeld worden gesubsidieerd – al die 
jaren zaten te suffen. Wat mij betreft 
kunnen ze hun deuren sluiten.

Waar haalt Nederland het recht vandaan om een gebied dat 18.000 kilometer verder-
op ligt als Nederlands bezit te beschouwen? Als Indonesiër, die sinds 1969 in Nederland 
woont, heb ik mij daar altijd over verbaasd. Ik ben geen historicus, maar slechts een 
eenvoudige cementarbeider. Al van jongs af aan interesseer ik mij voor geschiedenis. 
In 2005 leidde dit tot de oprichting van het Comité Nederlandse Ereschulden, oftewel 
de stichting K.U.K.B. Het doel van dit comité is om slachtoffers van het Nederlands kolo-
nialisme, zowel Indonesiërs als Nederlandse dienstweigeraars, een gezicht te geven.

Jeffry Pondaag

Krokodillentranen
Met krokodillentranen maakte de Neder-
landse Staat excuses aan de slachtoffers 
van Rawagede en Zuid-Sulawesi, maar 
ging vervolgens in hoger beroep in de 
verkrachtingszaak tegen het KNIL (het 
Nederlandse koloniale leger) uit 1947. 
Intussen hebben de betrokkenen hun 
schadevergoeding gekregen. De landsad-
vocaat trekt ook de bewijslast in twijfel. 
Het zou namelijk niet duidelijk zijn of de 
Indonesische nabestaanden ook daadwer-
kelijk familie zijn van de geëxecuteerden. 
Dit zeg heel veel over hoe Nederland om-
gaat met zijn geschiedenis. De rechtbank 
heeft daarop de Australische historicus 
Robert Cribb aangesteld om in Indonesië 
extra onderzoek te doen. Minister Jeanine 
Hennis-Plasschaert van Defensie, gaf aan 
“not amused” te zijn over deze beslissing. 
Als men spreekt over politionele acties 
in Indonesië is het belangrijk om het 
hele plaatje te zien. Nederland was al 
een bezetter vóórdat Duitsland Neder-

land binnenviel en vóórdat de Japanners 
Nederlands-Indië veroverden. Meteen na 
de bevrijding en de Japanse capitulatie 
heeft Nederland de bezetting voortgezet. 
Rotterdam lag nog in puin, toen 200.000 
militairen gestuurd werden om zoge-
naamd de rust en orde in de kolonie te 
herstellen. Drieduizend dienstplichtige 
jongens hebben geweigerd en kregen vier 
tot zeven jaar gevangenisstraf. 

Oorlogsmisdaden
Jaren later, in 1969, klapte veteraan 
Joop Hueting als eerste uit de school. 
Zijn bekentenissen zorgden voor grote 
commotie. Minister-president De Jong 
besefte dat hij weinig keus had en gaf 
opdracht om een nota van excessen op 
te stellen. De Jong concludeerde dat het 
merendeel van de Nederlandse veteranen 
zich keurig had gedragen. Het berechten 
van oorlogsmisdadigers vond hij onrecht-
vaardig. Zo kon het dat Nederlandse 
oorlogsmisdadigers zich nooit voor een 
rechter hebben moeten verantwoorden. 
Wel was de Nederlandse regering van het 
standpunt dat oorlogsmisdadigers in het 
algemeen tot in lengte van jaren vervolgd 
moesten kunnen worden. In 1971 werd 
speciaal daarvoor een wet tegen verjaring 
van deze misdaden in het leven geroepen. 
Doelbewust is toen echter een uitzonde-
ring gemaakt voor Nederlandse oorlogs-
misdaden in Nederlands-Indië. 
In 1986 nam historicus Loe de Jong 
nietsvermoedend de term “oorlogsmisda-
den” in de mond. Dit heeft hij geweten: 
hij haalde zich de woede van de Indië-

veteranen op de hals. Zij konden nog 
steeds niet accepteren dat zij door hun 
eigen regering – maar ook met eigen ver-
antwoordelijkheid – puur gebruikt waren 
om de Nederlandse koloniale belangen 
veilig te stellen. Loe de Jong zwichtte 
en besloot in zijn definitieve tekst alleen 
over “excessen” te spreken. 
Om de jarenlange geschiedvervalsing 
recht te zetten, heeft Nederland belang-
rijke vragen te beantwoorden. Want wie 
zijn de Indische Nederlanders, de Indo’s, 
en de Ambonezen die hier zijn? Waarom 
zijn deze mensen hier? Het is opmerke-
lijk dat de rechtbank consequent spreekt 
over “Nederlandse onderdanen”. Ik 
vraag mij dan af: wie was Sukarno, die in 
1901 is geboren? Wie zijn mijn vader en 
moeder, die in 1928 in Nederlands-Indië 
ter wereld kwamen? Zijn zij Nederlandse 
onderdanen of Indonesiërs? 

Positieve dingen?
Schaamteloos doet Nederland alsof de 
welvaart aan is komen waaien, alsof de 
rijkdom vanzelfsprekend is. Weinigen 
kennen de feiten. Wie weet er hier dat de 
Nederlandse regering in 1949 ongege-
neerd 6,5 miljard gulden durfde te eisen 
voor de onafhankelijkheid van Indonesië? 
Door inmenging van de VN is uitein-
delijk 4,5 miljard overeengekomen. De 
naoorlogse wederopbouw van Nederland 
is door Indonesisch geld bekostigd. 
De vrees “Indië verloren, rampspoed 
geboren” is nooit bewaarheid geworden, 
omdat Indonesië een dergelijke substanti-
ele prijs betaalde. 
Nog steeds zijn er mensen in Nederland 
die beweren dat het kolonialisme Indone-
sië ook positieve dingen heeft gebracht, 
zoals de infrastuctuur en de aanleg van 
wegen. Maar weten zij ook wie die wegen 
hebben aangelegd? In ieder geval niet de 
blanke heersers in hun witte pakken. Nog 
vóór de Burma-spoorlijn was er in Neder-
lands-Indië de Grote Postweg van 1000 
kilometer, die West- met Oost-Java ver-
bindt. Duizenden dwangarbeiders hebben 
zich hieraan, zonder eten, doodgewerkt. 
De Nederlandse geschiedschrijving herin-
nert de Duitse concentratiekampen en 
de Japanse kampen, maar wie weet hier 
van het bestaan van Nederlandse kampen 
voor kritische Indonesiërs in Bovendigoel 
en op het eiland Onrust? Nederland moet 
het voorbeeld van de Duitsers volgen: die 
zijn al veel verder.

Kortom, Nederland is paternalistisch, 
arrogant, schaamteloos en Oost-Indisch 
doof.

In 1945 verklaarde Indonesië zich onafhankelijk van Neder-
land. Een jaar later stuurde Nederland zo’n 100.000 militairen 
naar het gebied. Er volgde een bloedige onafhankelijkheids-
oorlog. Na zeventig jaar blijft de vraag: hoe moet het koloni-
ale verleden worden herdacht?

RUBRIEK   HETE HANGIJZERS

“Kolonialisme en slavernij 
zijn bouwstenen 
Nederlandse samenleving”

PERSONALIA
Jeffry M. Pondaag 
richtte in 2005 het 
Comité Nederlandse 
Ereschulden op. Als 
voorzitter behartigt hij 
met de stichting de 

belangen van nabestaanden van 
Indonesiërs die zijn omgekomen 
tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. 
Ook steunt de stichting dienstweige-
raars, die niet wilden gaan vechten 
in het toenmalige Nederlands-Indië.

Soldaten van het KNIL bij gevangengenomen, gewonde en gedode Indonesische 
soldaten. Beeld Nationaal Archief
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De paternalistische overtuiging dat 
de Indonesiërs dat zonder ons niet 
zouden kunnen én dat zij dat zelf ook 
wel begrepen, droeg sterk bij aan het 
onbegrip over het nationalisme aldaar 
en de bereidheid ten oorlog te gaan – al 
mocht dat zo niet heten (met “politionele 
acties” werd gesuggereerd dat het slechts 
om binnenlandse ordeproblemen ging). 
En dan was er nog de dure plicht om en-
kele honderdduizenden bewoners van de 
archipel te beschermen, die nu eenmaal 
aan de koloniale kant stonden en daarom 
alles te verliezen hadden bij anarchie of 
een vertrek van Nederland.

In deze context versterkte Nederland 
het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 
(KNIL) en stuurde bovendien 160.000 
militairen uit eigen land naar Indonesië. 
Die gecombineerde krijgsmacht vocht 
een allengs vuilere oorlog, die niet kon 
worden gewonnen. 

Weinig aandacht
Onderhandelingen leidden onder zware 
internationale – in de eerste plaats Ame-
rikaanse – pressie tot de soevereiniteits-
overdracht. De Nederlandse militairen 
werden gedemobiliseerd en teruggezon-
den. Thuis in Nederland was er weinig 
aandacht of waardering meer voor 
hun werk; het boek moest snel worden 
gesloten. Een discussie over oorlogsmis-
daden, dat paste niet in het rooskleurige 
zelfbeeld dat Nederland koesterde.
In 1969 bond veteraan Joop Hueting de 

kat de bel aan door in de pers te spreken 
over “oorlogsmisdaden”, begaan door 
de Nederlandse krijgsmacht. Nederland 
was te klein: politiek, de veteranen, hun 
organisaties, en – naar wij mogen aan-
nemen – de militaire top hadden geen 
enkele behoefte aan een breed onderzoek 
dat mogelijk zou aantonen dat er slechts 
sprake was geweest van incidentele 
“excessen”. De krijgsmacht als geheel, 
concludeerde het kabinet-De Jong in 
1969, had zich correct gedragen. 

Dat beeld is sterk gekanteld. Het is heel 
goed mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat 
het grootste deel van de militairen in de 
Nederlandse krijgsmacht niet actief be-
trokken was bij oorlogsmisdaden. Niet-
temin is het aannemelijk dat het aantal 
oorlogsmisdaden waarvoor onze krijgs-
macht in Indonesië verantwoordelijk 
was, in de tienduizenden moet worden 
gerekend. Dat is totaal anders dan het re-
geringsstandpunt van 1969 – maar dat is 
nooit herroepen. Wel staat de Nederland-
se regering sinds 2005 op het standpunt 
dat Nederland de oorlog nooit (zo) had 
moeten voeren: het was een oorlog “aan 
de verkeerde kant van de geschiedenis” 
geweest. Ook bood de regering in 2013 

voor het eerst excuses aan voor concreet 
aangetoonde “geweldsexcessen”.

Zo noopt onderzoek naar de koloniale 
geschiedenis tot revisie van een wat roos-
kleurig Nederlands zelfbeeld. Hoe kan 
het ook anders. Getuigt zulk onderzoek 
van een ‘weg met ons’-mentaliteit? Nee, 
al is het vaak gehoorde verwijt niet hele-
maal onzinnig. Er is een zeker verband 
tussen wat wij toelaten tot, of schrappen 
uit, onze historische canon en wat wij op 
die manier willen zeggen over onze nati-

onale identiteit. Er is ook wel een zeker 
– maar allerminst rechtlijnig – verband 
tussen dat zelfbeeld en de weerbaarheid 
van onze samenleving. En zeker kan 
voortdurende zelfkritiek afbreuk doen 
aan het nationale humeur, en bovendien 
onderlinge tegenstellingen aanwakkeren. 
Naast herinneren is soms ook verge-
ten – of beter, bewust een streep zetten 
onder het verleden – noodzakelijk voor 
natievorming.

Open oog hebben
Maar wat zijn we vandaag? Een land 
met meer dan een miljoen inwoners 
met koloniale wortels. Alleen al daarom 
is het belangrijk om een evenwichtig 

verhaal te kunnen vertellen over hoe 
en waarom ‘wij’ overzee kwamen, wat 
wij daar deden, hoe daar een einde aan 
kwam (of niet), en waarom en hoe de 
postkoloniale migranten hier kwamen 
en opnieuw wortelden. Dat is de bin-
nenlandse agenda. Daaraan gekoppeld 
is er ook de buitenlandse agenda. Een 
land dat al decennia een agenda voert 
vol hoge idealen over mensenrechten en 
goede internationale betrekkingen is al-
leen geloofwaardig wanneer het demon-
streert ook zelf een open oog te hebben 
voor de schaduwzijden van de eigen 
internationale geschiedenis.

In concreto? Allereerst moeten wij 
beter doorgronden wat er precies is 
gebeurd in deze oorlog. Tot op heden 
weigert de Nederlandse regering een 
breed onderzoek te financieren. Dat is 
onhoudbaar: herdenken begint bij het 
verleden kennen en begrijpen, en daar 
is nog veel te doen. Bij voorkeur moet 
zulk onderzoek samen met Indonesische 
historici worden verricht: dat zal ruimte 
geven voor een toekomstig herdenken 
waarin we niet langer met de rug naar 
elkaar toe staan.

Excuses
Moet Nederland excuses aanbieden aan 
Indonesië? In zekere zin is dat al gedaan, 
door de verklaring in 2005 over “de 
verkeerde kant van de geschiedenis”, 
en later ook door verontschuldigingen 
voor specifieke “geweldsexcessen”. Als 
historicus voel ik mij niet geroepen 
daarover al te zeer te trompetteren, maar 
die excuses kunnen ruimhartiger; juist 
omdat steeds aannemelijker wordt dat 
het om structureel geweld ging, waarvan 
de militaire en in mindere mate politieke 
top zich goed – en soms pijnlijk – bewust 
was.

Aan wie moeten zulke excuses worden 
aangeboden? Dat is in feite al gedaan 
aan individuele Indonesische slachtof-
fers, en de wijze waarop dat gebaar 
werd geformuleerd, impliceert nog vele 

herhalingen. Aan de Indonesische staat, 
al was het maar door de vijftiende augus-
tus eindelijk onomwonden te erkennen 
als de stichtingsdatum van de Repu-
bliek. Maar ook aan de eigen veteranen, 
grotendeels dienstplichtigen, past een 
excuus: zij werden op pad gestuurd met 
een moeilijk te rechtvaardigen en onmo-
gelijk te volbrengen missie. Bovendien 
werden zij na terugkomst in Nederland 
onvoldoende gewaardeerd.

Moeten aan de excuses, gericht aan 
Indonesië, ook concrete materiële con-
sequenties worden verbonden? Dat is 
een kwestie van internationaal oorlogs-
recht en bilaterale politiek. In zekere 
zin is deze vraag al beantwoord, nu de 
Nederlandse staat individuele zaken 
(standrechtelijke excuses, recent ook 
verkrachting) beoordeelt en dan, bij slui-
tend bewijs, ook (bescheiden) schade-
vergoedingen uitkeert. Te voorzien is dat 
veel meer van zulke zaken tot betalingen 
zullen leiden. Dat is goed, maar het is  
de vraag of dit de beste route is naar  
verdere verzoening tussen de twee 
staten. De ironie wil dat Indonesië al-
lerminst staat te springen om nog meer 
zaken en gebaren – dat wordt ervaren 
als betuttelend. Jakarta kijkt om allerlei 
redenen liever vooruit. Ook daarom zou 
ik zeggen: streef vooral naar gezamen-
lijkheid in onderzoek, herdenking en 
verzoening.
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“Herdenken begint bij het verleden 
kennen en begrijpen, en daar is nog 
veel te doen.”

Er is over de Nederlandse koloniale geschiedenis in “Indië” van alles te zeggen, 
en zeker ook goeds – ook al passen de uitgangspunten van onze aanwezigheid 
daar niet in een hedendaags perspectief. In de twintigste eeuw werd het Neder-
landse beleid gedreven door een mix van hard-boiled economisch en geopolitiek 
eigenbelang en een oprechte wil de bewoners van de archipel verder te brengen. 

“Onderzoek en 
herdenk het koloniale 
verleden samen”

Gert Oostindie 
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In de oudheid en de middeleeuwen had 
de term ‘recht’ (ius) vooral een objectie-
ve betekenis. Bij Thomas van Aquino is 
het recht bijvoorbeeld een overeenkomst 
die tot stand komt tussen personen op 
basis van voorwaarden. Het is een han-
deling: doen wat je ‘verplicht bent’ aan 
een ander in bepaalde omstandigheden.1 
Tegenwoordig heeft het mensenrecht 
vooral een subjectieve betekenis: het 
recht om over iets te beschikken of iets 
te doen. Voor christenen kan dit soms 
voor lastige situaties zorgen. De nadruk 
op het individu, bijvoorbeeld bij de vrij-
heid van meningsuiting of de vrijheid 
van godsdienst, kan door christenen als 
een bedreiging worden ervaren. Tege-
lijkertijd kunnen mensenrechten wel 
degelijk bruikbaar zijn in de strijd voor 
rechtvaardigheid. 
Veel mensen denken dat het mensenrecht 
een seculiere oorsprong heeft en stamt 
uit de tijd van de Franse Revolutie. In 
dit artikel zal een christelijke grondleg-
ger van het internationale recht worden 
behandeld: Francisco de Vitoria (1483?-
1546). Er zal aangetoond worden dat 
er bij hem sprake was van een balans 
tussen objectiviteit en subjectiviteit die 
nu nog steeds leerzaam is. Daarnaast 
moedigt zijn streven naar rechtvaardig-

heid ook hedendaagse christenen aan. Zo 
kan het denken van Francisco de Vitoria 
nuttig zijn bij een moderne, christelijke 
visie op het mensenrecht. 
 
Katholieke onderwijs in de zes-
tiende eeuw
De theoloog-filosoof Francisco de Vitoria 
was in de jaren 1532-1546 de belang-
rijkste hoogleraar van de universiteit 
van Salamanca, een stad in het huidige 
Spanje. In die tijd bloeide de universiteit 
van Salamanca als nooit tevoren en werd 
als een van de meest toonaangevende 
universiteiten ter wereld gezien.2 De 
contrareformatie droeg in belangrijke 
mate bij aan deze bloei. Terwijl de pro-
testantse reformatoren terug wilden gaan 
naar de oorspronkelijke betekenis van 
Gods Woord, bestond bij katholieken de 
grote wens om het onderwijs van de kerk 
te vernieuwen en te verbeteren. Waar de 
protestanten de filosofische traditie eerst 
verwaarloosden, bliezen de katholieken 
de scholastieke traditie nieuw leven in.3 
Daarom doceerde Francisco de Vitoria 
veel uit de Summa Theologicae van 
Thomas van Aquino. 
Het katholieke onderwijs stond dus niet 
stil: er kwam bijvoorbeeld een nieuwe 
visie op kerk en staat. De staat was een 

menselijke constructie, waarin het ging 
om het algemene belang van de bevol-
king. De kerk kreeg van de katholieken 
een praktische rol in de samenleving. Dit 
was een reactie op het mystieke quië-
tisme van de protestanten, waarbij de 
kerk zich uit de wereld terugtrok.4 Tot 
slot diende het katholieke onderwijs ook 
een antwoord te geven op vragen die de 
overzeese expansie in de zestiende eeuw 
opriep. Geleerden moesten de koning ad-
viseren over de omgang met de inheemse 
volkeren van Amerika. Francisco de 
Vitoria leverde hieraan een omvangrijke 
bijdrage.

De kwestie van de ‘barbaren’
Nadat Columbus in 1492 Amerika had 
ontdekt, veroverden de conquistadores 
de Nieuwe Wereld in rap tempo. Zij 
ontwierpen een systeem, de encomienda, 
om de omgang tussen de Spanjaarden 
en de indianen te organiseren. Een wil-
lekeurig aantal indianen werd door de 
lokale machthebbers onder de verove-
raars verdeeld en hen ‘aanbevolen’. De 
motivering hierbij was dat dit nodig 
was voor de bekering van de inboorlin-
gen. In werkelijkheid kreeg het systeem 
wrede trekken en veranderde het in 
slavernij. De nieuwe lijfeigenen waren 

Oorsprong  
mensenrechten 
ligt in katholieke 
reformatie
Onder christenen leeft de misvatting dat het denken over mensenrechten 
ontstond tijdens de seculiere verlichting. Toch heeft het huidige internationale 
recht een christelijke oorsprong in de katholieke reformatie van de zestiende 
eeuw. De balans die hier te vinden is tussen objectief en subjectief recht kan 
nuttig zijn in de moderne omgang van christenen met het mensenrecht. 

Mark Joosse

aangewezen op de genade of ongenade 
van hun nieuwe heren. Op uitbetaling 
hadden ze geen enkele aanspraak.5

Enkele geestelijken keerden zich al snel 
tegen dit systeem. De dominicaanse 
broeder Antón Montesino deed in 1511 
bijvoorbeeld een opmerkelijke uitspraak: 
“Ik ben de stem van Christus in de woes-
tijn van dit eiland! (…) Deze stem zegt 
dat u allemaal in doodzonde bent geval-
len en dat u hierin zult leven en sterven, 
vanwege de wreedheid en de tirannie 
waarmee u deze onschuldige mensen 
heeft gebruikt.”6 Een andere dominicaan, 
Bartolomé de las Casas, schreef een 
Korte relaas van de verwoesting van de 
West-Indische landen.7 
Uiteraard leidden deze uitspraken tot 
felle discussies. De voorstanders van de 

koloniale politiek beweerden dat de paus 
in de bul Inter Caetera (1493) de Nieuwe 
Wereld toewees aan de Spanjaarden. In 
1521 werd er bij een regeringsoverleg, 
een junta, een andere theorie gebruikt 
ter onderbouwing van de encomienda: 
de theorie van natuurlijke slavernij, die 
afstamde van Aristoteles. Deze stelde 
in zijn Politica (350 v. Chr.) dat som-
mige mensen van nature onderworpen 
zijn aan mensen van een hoger ras 
en daarom als slaven gebruikt mogen 
worden. De Schotse theoloog John Mair 
(1467–1550) verdedigde dat de indianen 
precies het soort mensen is die Aristote-
les bedoelde.8 
 
De Vitoria’s visie op de rechten 
van de ‘barbaren’
Ook Francisco de Vitoria diende op deze 
kwestie te reageren. Hoewel hij als domi-
nicaan erg kritisch was, moest hij ervoor 
waken dat de banden tussen de univer-
siteit waar hij doceerde en het Spaanse 
vorstenhuis behouden bleven. Opvallend 
was dat De Vitoria zich in colleges maar 
zelden direct uitliet over de kwestie. Wel 
kon zijn visie vaak worden afgeleid uit de 
door hem geponeerde stellingen, die hij 
onderbouwde met Bijbelteksten en pas-

sages uit de traditionele werken. In 1534 
betoogde De Vitoria in een college dat 
de gedwongen bekering van ongelovigen 
ongeoorloofd was. Hij was van mening 
dat zulke bekeringen tot onnodige onrust 
en geweld leidden. Uiteindelijk veroor-
zaakte dat alleen maar haat tegen het 
christendom.9 
In 1539 gaf De Vitoria een college over 
de indianen. Hij betoogde dat de india-
nen, voordat de Spanjaarden de Nieuwe 
Wereld hadden veroverd, de rechtma-
tige eigenaren waren. Hoewel indianen 
misschien minder ontwikkeld waren 
dan christenen, waren ze wel “redelijk”. 
Daarom hadden ze het recht om eigen 
bezittingen te hebben. Hun ongeloof 
hield dus geen rechtvaardiging voor 
onderwerping in. De vervolgvraag was 
of dit eigenaarschap hen ontnomen kon 
worden. De Vitoria behandelde veertien 
verschillende rechtsgronden, waarbij hij 
sommige verwierp en andere bevestigde. 
Hij wees er telkens op dat er niet meer 
geweld gebruikt mocht worden dan 
nodig was. Er diende hoe dan ook gelet 
te worden op het algemene belang.10

In een vervolg op dit college behandelde 
De Vitoria de vraag wanneer de Span-
jaarden oorlog mochten voeren tegen 
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RECENSIE OM HET BEHOUD VAN PROTESTANTS NEDERLANDRECENSIE LOKALE KERKGESCHIEDENIS

Lokale kerkgeschiedenis
Pieter Hoogenraad, 
Zes eeuwen Hilversummers en hun kerken 1416-2016,  
Hilversum: Verloren, 2016; € 19,00, 319 blz., ISBN 978 90 8704 582 1.
P.W. van Lunteren, 
Hervormd Arnhem. Ontwikkeling van een gemeenschap 1816-1998,  
Velp: Jansen & de Feijter, 2016; € 19,50, 354 blz., ISBN 978 90 8178 516 7.

Om het behoud van 
Protestants Nederland. 
Henk Tijssen,
Biografie van C.A. Lingbeek, dominee en 
politicus, 
Utrecht: Uitgeverij Kok, 2016; € 24,99, 320 blz., 
ISBN 978 94 0190 761 3.

Tot nu toe is in Transparant weinig aandacht geweest 
voor de niet-aflatende stroom van boeken over de lokale 
kerkgeschiedenis. Bij het schrijven van zo’n studie moet 
voortdurend een balans worden gevonden tussen het 
schetsen van de grote historische lijnen in hun relatie tot 
een specifieke plaats enerzijds, en het opdissen van een 
grote hoeveelheid feiten uit archiefstukken anderzijds. 
In Zes eeuwen Hilversummers vertelt Pieter Hoogenraad 
het verhaal van de religieuze geschiedenis van Hilversum. 
Hij kiest de religieuze veelkleurigheid van de stad – die 
op dit moment vijfendertig geloofsgemeenschappen telt 
– als rode draad in zijn boek. Veel gebeurtenissen in het 
kerkelijke leven passeren de revue, waarbij de kerkbouw 
een grote rol speelt. Hervormd Arnhem geeft, zoals de titel 
al doet vermoeden, een beschrijving van het kerkelijke 
leven in de hervormde gemeenschap van Arnhem. 
Historicus Paul van Lunteren presenteert hierin veel bron-
materiaal over kerkelijke organisatievormen en kerkbouw, 
evenals een groot aantal foto’s. Daarnaast worden in tien 
bijlagen allerlei persoonslijsten toegevoegd, van onder 
anderen dominees, kosters en organisten.
Wat echter in beide boeken ontbreekt, is een bredere kijk 
op de historische ontwikkeling van religie in de specifieke 
stad. De geloofsbeleving van mensen in vroeger tijden 
komt niet goed uit de verf. Weliswaar krijgt de lezer op 
sommige plaatsen meer inzicht in de inhoud van het 
geloof van mensen, maar dit wordt niet systematisch 
onderzocht. Het lijkt erop dat de auteurs zich vooral 
hebben laten leiden door de beschikbare bronnen en 
secundaire literatuur. Wanneer de geschiedschrijving 
van de kerkelijke gemeenten blijft steken in een overzicht 
van dominees, kerkgebouwen of kerkelijke organisaties, 
is er nog veel te winnen. Kennisname van het moderne 
onderzoek naar religieuze culturen biedt hier voldoende 
aanknopingspunten voor. De bestudering van lokale 
kerkgeschiedenis heeft baat bij een theoretisch concept, 
waarbinnen de historische ontwikkelingen een plaats 
vinden. Dat zou dit genre veel bruikbaarder maken voor 
het religiehistorische onderzoek.

Aan artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) 
wordt binnen SGP-kring nog altijd veel waarde gehecht. Behal-
ve de SGP is er in het verleden echter nog een politieke partij 
geweest die het genoemde artikel onverkort wilde handhaven: 
de Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij (HGS). Binnen deze 
partij speelde de predikant C.A. Lingbeek een hoofdrol. Het is 
een goede zaak dat over deze voorman onlangs een boek ver-
schenen is. Niet alleen draagt dit boek bij aan een hernieuwde 
bezinning op het theocratische ideaal binnen de SGP, maar het 
verschaft ook inzicht in de destijds levende onvrede over politiek 
en maatschappij. 

Een bekwaam spreker en een man met een vaardige pen; een 
getuigende reus met een lange baard. Het zijn korte typerin-
gen van Lingbeek, in leven confessioneel predikant binnen de 
Nederlandse Hervormde Kerk en gedurende ruim tien jaar lid 
van de Tweede Kamer namens de HGS. Daar liet hij zich in het 
bijzonder kennen als leerling van dr. Ph.J. Hoedemaker (1839-
1910), die vasthield aan het ideaal van één protestantse natie 
en één algemene gereformeerde kerk. Hij hekelde de Afschei-
ding en verzette zich krachtig tegen toenemende invloed van 
de katholieken. 

Het boek van Tijssen is eigenlijk veel meer dan een biografie 
van Lingbeek. Om het behoud van Protestants Nederland laat 
zich beter karakteriseren als een collectieve biografie van de 
belangrijkste voormannen van de HGS. Behalve Lingbeek wordt 
ook het leven van andere lieden voor het voetlicht gebracht. 
Deze brede aanpak is zowel een kracht als een zwakte te noe-
men. Aan de ene kant krijgt de lezer een indruk van het netwerk 
waarin deze personen verkeerden. Door het veelvuldig gebruik 
van citaten krijgt deze bovendien goed inzicht in het mens- en 
wereldbeeld van de betreffende personen, waardoor het verle-
den gaat leven. Maar vaak missen de uitvoerige beschrijvingen 
alsook een aantal citaten duiding. De lezer raakt daardoor 
soms de weg kwijt en blijft achter met de nodige vragen. Het 
sterk beschrijvende karakter van het boek zorgt ervoor dat niet 
altijd helder is wat de schrijver nu precies duidelijk wil maken. 

Desondanks is en blijft het een verdienste dat de schrijver een 
bijzonder figuur en een atypische politieke partij aan de verge-
telheid heeft ontrukt. Uit Tijssens boek blijkt maar weer eens hoe 
de negentiende- en twintigste-eeuwse politieke en kerkgeschie-
denis in Nederland grotendeels samenvallen. Dat maakt dit 
verleden zo interessant! De politieke versplintering is niet los te 
zien de ontwikkelingen in kerkelijk Nederland. Ik zie dan ook uit 
naar de dissertatie over deze thematiek, waar de schrijver mee 
bezig is. 

Koos-jan de Jager

Johan van de Worp

de indianen. Ook hier wees hij erop dat 
voor christenen het doel altijd vrede 
en veiligheid moest zijn en dus niet de 
ondergang van mensen.11 In een brief 
in 1534 uitte De Vitoria zich veel feller: 
“Als indianen apen waren, zou hen geen 
onrecht kunnen worden aangedaan. 
Maar als zij mensen zijn, onze buren en, 
zoals ze zeggen, vazallen van de keizer, 
kan ik geen excuus bedenken voor de ui-
terste respectloosheid en tirannie van de 
conquistadores.” Hij stelde dat hij geen 
rechtvaardiging kon vinden “voor de 
beroving en plundering van de ongeluk-
kige slachtoffers”.12

De betekenis voor het internatio-
nale recht
Hoewel De Vitoria in het algemeen 
wordt beschouwd als grondlegger 
van het internationale recht, is er veel 
verschil van mening over de vraag 
in hoeverre hij zich keerde tegen de 
Spanjaarden. De katholieke professor 
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James Brown Scott vindt bij De Vitoria 
een universele wereldorde, gebaseerd 
op religieuze en culturele tolerantie. 
Volgens hem is het wereldbeeld van 
De Vitoria een groot voorbeeld voor de 
hedendaagse samenleving.13 Professor 
Anthony Anghie stelt echter dat er bij 
De Vitoria helemaal geen sprake was 
van gelijkheid. De christelijke cultuur 

was bij De Vitoria nog steeds superieur. 
Door het recht op evangelisatie zouden 
nog steeds eindeloze Spaanse inbreuken 
in de Indiaanse gemeenschap worden 
gelegitimeerd.14 Wellicht leidt de grote 
rol van het christendom ook tot aversie 
onder moderne historici. Het zou hierbij 
een goede oplossing kunnen zijn om De 

Vitoria vooral als man van zijn tijd te 
zien, zoals ook Pekka Niemelä en Roger 
Ruston doen.15 De rol van het christen-
dom was in de zestiende eeuw namelijk 
aanzienlijk groter dan nu het geval is. 
De balans tussen plicht en privilege 
bij De Vitoria is een leerpunt voor de 
moderne samenleving. De Vitoria wees 
op de verantwoordelijkheid van de 

Spanjaarden tegenover de indianen. Ze 
kregen de plicht om het Evangelie te 
verkondigen, handel op te bouwen en 
hun vele kennis over te brengen. Tegelij-
kertijd bezaten de indianen als mensen 
individuele rechten. Hun bezit mocht 
hen niet ontnomen worden en de vrede 
en veiligheid moest zoveel mogelijk 
gewaarborgd blijven. Deze balans is een 
sterke basis voor een moderne, christe-
lijke visie op mensenrechten. Het recht 
op leven houdt zo bijvoorbeeld ook een 
zorgplicht in. Het feit dat slavernij tot op 
de dag van vandaag voortduurt, moedigt 
christenen aan om zich ook eeuwen na 
De Vitoria in te blijven zetten tegen 
onderdrukking en slavernij. 

Standbeeld van Francisco de Vitoria, 1483 -1546 Beeld Wikimedia

De Vitoria: “Als indianen apen waren, 
zou hen geen onrecht kunnen 
worden aangedaan.”
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Boekenlint
Annelies Noordhof-Hoorn, 
De stem van de student. 
Nederlandse studentenbladen in de 
negentiende eeuw, 
Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2016; 
384 blz., € 39,00, ISBN 978 90 8704 589 0.
In dit boek analyseert Annelies 
Noordhof-Hoorn de ontwikkeling van 
het Nederlandse studentenblad in 
de negentiende eeuw. Aan het begin 
van die eeuw was het ongehoord dat 
studenten zelf de pen ter hand namen. 

Zo typeerden hoogleraren bij de oprichting van het eerste stu-
dentenblad in 1825 het als “een schaar in de hand van kinderen”. 
Maar de ontwikkeling van studentenbladen zette door en deze 
kregen een rol in de vorming van studenten. Studenten defi nieer-
den en debatteerden over wie en wat een student was, hoe hij 
zich diende te gedragen en hoe hij zich moest verhouden tot de 
maatschappij. Het boek toont het belang aan van de universi-
taire pers voor de moderne universiteit.

Jan van Oudheusden, 
Het Midden-Oosten. 
Een kleine geschiedenis, 
Amsterdam: Uitgeverij Prometheus, 
2016; 240 blz., € 12,50, 
ISBN 978 90 3514 466 8.
Historicus, docent en auteur van 
schoolboeken Jan van Oudheus-
den schreef al eerder verschillende 
overzichtswerken. Met dit boek biedt 
hij een relevant naslagwerk. Het 
Midden-Oosten is immers dagelijks 
in het nieuws. De grote lijn die in dit 
boek geschetst wordt, kan extra inzicht 
geven in de huidige situatie. Zo laat Van Oudheusden zien dat na 
de Arabische Lente de oude sektarische tegenstellingen tot nieuw 
leven kwamen. In dit boek beschrijft hij de geschiedenis van de 
oudste tijden tot op de jongste ontwikkelingen. Het is interessant 
voor de lezer die meer wil weten over de achtergronden en de 
geschiedenis van het Midden-Oosten. 

Maarten Hidskes, 
Thuis gelooft niemand mij. 
Zuid-Celebes 1946-1947, 
Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact, 2016; 
208 blz., € 18,99, ISBN 978 90 4503 243 6.
Maarten Hidskes beschrijft in dit boek 
het oorlogsverleden van zijn vader Piet 
Hidskes. Vader Hidskes was gelegerd bij 
het Depot Speciale Troepen, het elitekorps 
van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch 
Leger, om de opstand in Indonesië neer 
te slaan en ‘zuiveringsacties’ uit te voeren. 

Hij werd onder andere ingezet bij wat later ‘de Zuid-Celebes-affai-
re’ zou heten. Wat er is gebeurd in deze periode nam Hidskes mee 
in zijn graf. Maar zoon Maarten besluit dat tot op de bodem uit te 
zoeken. Hij weet het vertrouwen te winnen van oud-commando’s 
uit de groep van zijn vader en bestudeert en analyseert diens 
brieven en inlichtingenrapporten. Zo weet Maarten het oorlogs-
verleden van zijn vader te reconstrueren. 

Biografi e van 
een controversieel 
predikant. 
Eugene P. Heideman, Hendrik P. Scholte. The 
Historical Series of the Reformed Church in 
America in cooperation with the Van Raalte 
Institute no. 84, Grand Rapids/Cambridge: 
Eerdmans, 2015; 278 blz., € 31,99, 
ISBN 978 08 0287 352 1.

RECENSIE H. P. SCHOLTE

Hendrik Peter Scholte (1805-1868) is een van de boeiend-
ste Nederlandse predikanten van de negentiende eeuw. 
Hij werkte als leerjongen in het suikerkistenbedrijf van zijn 
vader en nam dat bedrijf over toen zijn vader overleed. 
Toen binnen korte tijd ook zijn moeder en enige broer 
overleden, koos hij ervoor predikant te worden. Scholte 
groeide op in een hersteld-luthers gezin in Amsterdam, 
maar volgde een opleiding tot predikant in de Neder-
landse Hervormde Kerk.

In 1833 werd hij benoemd in de hervormde gemeente 
van Genderen, Doeveren en Gansoijen (NB). Ruim een 
jaar later scheidde hij zich echter met deze gemeente 
van de Nederlandse Hervormde kerk af. Na jaren van 
tragische interne kerkelijke strijd vertrok hij in 1847 met 
zevenhonderd volgelingen naar de VS, waar hij het stadje 
Pella stichtte. 

Scholte is een controversieel fi guur in de kerkelijke histo-
riografi e. Zijn opvattingen zijn moeilijk plaatsbaar. Meestal 
wordt hij buiten de hoofdstroom van de geschiedenis 
van de reformatorische kerken in Nederland en de VS ge-
plaatst. Hij had een vrije kerkopvatting, zijn theologie was 
afwijkend en zijn optreden controversieel. Scholtes leven 
was een opeenvolging van confl icten. Hij werd gedreven 
door een sterk zelfbewustzijn, dat ondersteund werd door 
fi nanciële onafhankelijkheid.
 
In zijn monografi e over Scholte probeert Eugene P. Heide-
man (1929) diens denkbeelden toegankelijk te maken 
voor Amerikaanse lezers. Hij rehabiliteert Scholte als 
reformatorisch theoloog, na een zorgvuldige bestudering 
van onder meer De Reformatie (1837-1847), het tijdschrift 
waarin Scholte zijn denkbeelden publiceerde. Ook neemt 
hij hem in bescherming tegen beschuldigingen van het 
zogenaamde darbisme en andere “ketterijen”. Het feit 
dat Heideman de erfenis van Scholte serieus neemt, is 
grote winst. Zijn monografi e moet gelezen worden tegen 
de achtergrond van de groeiende samenwerking tussen 
reformatorische kerken in Noord-Amerika. Heideman strijkt 
echter de plooi Scholte in die geschiedenis glad en ik be-
twijfel of hij daarmee recht doet aan de feiten. Geschied-
schrijving is bij hem al te nadrukkelijk een medespeler in 
het heden. 

Bij Heideman bestaat Scholte voornamelijk uit ideeën. 
Helaas heeft hij niets nieuws te melden over Scholtes bio-
grafi e en als hij dat wel doet, gaat hij lelijk in de fout door 
autoriteit te verlenen aan onbetrouwbare bronnen.

Michiel van Diggelen 

VITRINE & AANGELICHT

Gerard Raven

  De tentoonstellingen zijn gesorteerd op 
einddatum. 

  Vraag eens een rondleiding of school-
programma aan! 

t/m 2 oktober
Marten en Oopjen: het veelbesproken 
duo van Rembrandt uit 1634. Ga kijken 
vóórdat ze  verdwijnen in het restauratie-
atelier. Rijksmuseum, Amsterdam. 
www.rijksmuseum.nl.

7 oktober - 8 januari
Frans Post: dieren in Brazilië. 
Schilderijen en tekeningen van het 
verblijf van de kunstenaar Frans Post in 
de Nederlandse kolonie gedurende de 
jaren 1637-1644, met opgezette dieren uit 
Naturalis. Rijksmuseum, Amsterdam. 
www.rijksmuseum.nl.

Bijbels Museum in het land – ook rond 
Kerstmis
Wilt u een cursus, debat of lezing 
organiseren? Bent u op zoek naar een 
kleine tentoonstelling over een Bijbels 
onderwerp? Of wilt u een speciale acti-
viteit voor kinderen organiseren? Bijbels 
Museum, Amsterdam. 
www.bijbelsmuseum.nl.

Kerstmis: weet wat je viert
Het museum Catharijneconvent in 
Utrecht, het Zuiderzeemuseum in 
Enkhuizen, het Nederlands Openlucht-
museum in Arnhem, het Bijbels Museum 
en Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in 
Amsterdam, en het Kasteel Huis Bergh 

in ‘s-Heerenberg hebben boeiende 
programma’s rond feesten uit allerlei 
godsdiensten. Met evenementen rond 
Kerstmis. Leuk met kinderen! 
www.feestweetwatjeviert.nl

7 oktober - 8 januari
Heilig schrift: Tenach, Bijbel, Koran. 
Eeuwenoude handschriften, prachtige 
boekbanden en kostbare attributen 
laten zien hoe de drie heilige geschriften 
verschillen, maar juist ook opvallend 
vaak overeenkomen in hun schoonheid, 
gebruik en verering. Nederlanders vertel-
len over hún boek. Museum Catha-
rijneconvent, Utrecht. 
www.catharijneconvent.nl.



7 oktober - 8 januari
Rik Wouters en 
Nederland. In 1914 
kwamen een miljoen 
Belgische vluchtelin-
gen naar Nederland, 
van wie 100.000 de 
hele oorlog bleven. 
Amersfoort kreeg 
21.000 vluchtelingen 
te ‘verwerken’, op 
een bevolking van 
25.000 personen. 
Geen wonder dat 
het nationale Bel-
genmonument daar staat – voor het eeuwfeest is het gerestaureerd. Onder 
de vluchtelingen waren ook kunstenaars, zoals de toonaangevende schilder 
en beeldhouwer Rik Wouters. Museum Flehite heeft nu diens werk in Neder-
land bijeengebracht uit de toonaangevende kunstmusea in beide landen. 
Ook wordt een beeld gegeven van het dagelijks leven van de vluchtelingen. 
Museum Flehite, Amersfoort. www.museumfl ehite.nl.

AANGELICHT

Vitrine 
Gerard Raven

t/m 2 oktober
Marten en Oopjen: het veelbesproken duo van Rembrandt uit 1634. 
Ga kijken vóórdat ze  verdwijnen in het restauratieatelier. Rijksmuseum, 
Amsterdam. www.rijksmuseum.nl.

[reserve foto 1 affi che]
[foto 2]
Visioenen van het hiernamaals. Utrechts Psalter, ca. 830. Beeld Universi-
teitsbibliotheek Utrecht.

7 oktober-8 januari
Heilig schrift: Tenach, Bijbel, Koran. Eeuwenoude handschriften, prach-
tige boekbanden en kostbare attributen laten zien hoe de drie heilige 
geschriften verschillen, maar juist ook opvallend vaak overeenkomen in 
hun schoonheid, gebruik en verering. Nederlanders vertellen over hún 
boek. Museum Catharijneconvent, Utrecht. www.catharijneconvent.nl.

7 oktober-8 januari
Frans Post: dieren in Brazilië. Schilderijen en tekeningen van het verblijf 
van de kunstenaar Frans Post in de Nederlandse kolonie gedurende de 
jaren 1637-1644, met opgezette dieren uit Naturalis. Rijksmuseum, Amster-
dam. www.rijksmuseum.nl.

[kader AANGELICHT]
[foto 3]
Rik Wouters en zijn vriend Jan Willem Wentzer, Amersfoortse fotograaf. 
Beeld Museum Flehite
[foto 4]
Riks vrouw Nel aan de was. Beeld Belfi us Bank, Brussel.
7 oktober-8 januari
Rik Wouters en Nederland. In 1914 kwamen een miljoen Belgische 
vluchtelingen naar Nederland, van wie 100.000 de hele oorlog bleven. 
Amersfoort kreeg 21.000 vluchtelingen te ‘verwerken’, op een bevolking 
van 25.000 personen. Geen wonder dat het nationale Belgenmonument 
daar staat – voor het eeuwfeest is het gerestaureerd. Onder de vluch-
telingen waren ook kunstenaars, zoals de toonaangevende schilder en 
beeldhouwer Rik Wouters. Museum Flehite heeft nu diens werk in Ne-
derland bijeengebracht uit de toonaangevende kunstmusea in beide 
landen. Ook wordt een beeld gegeven van het dagelijks leven van de 
vluchtelingen. Museum Flehite, Amersfoort. www.museumfl ehite.nl.
[einde kader] 

Bijbels Museum in het land – ook rond Kerstmis
Wilt u een cursus, debat of lezing organiseren? Bent u op zoek naar een 
kleine tentoonstelling over een Bijbels onderwerp? Of wilt u een speciale 
activiteit voor kinderen organiseren? Bijbels Museum, Amsterdam. www.
bijbelsmuseum.nl.

Kerstmis: weet wat je viert
Het museum Catharijneconvent in Utrecht, het Zuiderzeemuseum in 
Enkhuizen, het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, het Bijbels 
Museum en Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam, en het 
Kasteel Huis Bergh in ‘s-Heerenberg hebben boeiende programma’s rond 
feesten uit allerlei godsdiensten. Met evenementen rond Kerstmis. Leuk 
met kinderen! www.feestweetwatjeviert.nl

Vraag eens een rondleiding of schoolprogramma aan! 

Riks vrouw Nel aan de was. Beeld Belfi us Bank, Brussel.

Beeld Noord-Hollands Archief

Rik Wouters en zijn vriend Jan Willem 
Wentzer, Amersfoortse fotograaf. 
Beeld Museum Flehite
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InspIratIereIzen

500 jaar reformatie
Het jaar 1517, waarin Maarten Luther zijn 95 stellingen in Witten-
berg publiceerde, zal in veel landen groots herdacht worden, zeker 
in Duitsland waar Luther nog steeds een groot aanzien geniet. 

De hierop gevolgde reformatie is van enorme betekenis 
geweest voor West-Europa en in daaropvolgende eeuwen 
voor de rest van de wereld. Het tekent het einde van de 
Middeleeuwen en de gevolgen zijn nog steeds zichtbaar 
in het dagelijks leven. 

De Reformatie heeft talloze sporen nagelaten 
in Luthersteden als Wittenberg, Eisenach, 
Erfurt en vele andere steden. Vooral in de 
deelstaat Thüringen zijn op het gebied 
van kunst en architectuur plekken te 
vinden die er nog precies zo uitzien 
als toen ze ontstonden. Dat maakt 
een bezoek aan deze streek extra 
interessant. 

2017 is dan ook een bijzonder goed 
jaar om stil te staan bij de persoon 
van Maarten Luther, zijn tijd en de 
veranderingen die hij teweeg heeft 
gebracht. Historizon doet dat door-
middel van verschillende reizen naar 
Lutherplaatsen in Duitsland.

reis, Luther en zijn tijd
Inspiratiereis met Peter Bergwerff 
Vrijdag 17 t/m 
donderdag 23 maart 2017

Tijdens een 
inpiratiereis 
met Peter 
Bergwerff, oud-
hoofdredacteur 
van het 
Nederlands 
Dagblad, staan 

we stil bij het leven en werk van 
Luther maar ook nadrukkelijk bij zijn 
betekenis voor vandaag. 

De reis voert langs belangrijke 
Lutherplaatsen in Duitsland.

reis Langs de drie grote 
tentoonsteLLingen in
duitsLand
Reformatie in cultuur-
historisch perspectief
Maandag 21 t/m 
zaterdag 26 augustus 2017

met een groep op pad
Bent u voornemens komend jaar 
met een groep over dit thema op 
pad te gaan? 
Dan kunnen wij veel voor u 
betekenen. Of uw groep nu uit 
veel of weinig personen bestaat 
we stellen met plezier voor u een 
programma op maat samen. 

We hebben de kennis van de 
locaties en kunnen u van advies 
voorzien over speciefieke 
tentoonstellingen. 

Wanneer u interesse heeft neemt 
u dan contact op via onderstaande 
gegevens voor een vrijblijvend 
gesprek. 

Meer informatie over de reizen en uitgebreide beschrijvingen vindt u op:
www.historizon.nl/inspiratiereizen
Historizon  Tel.           088 6360200
Postbus 283   Email:      info@historizon.nl
2160 AG Lisse  Website: www.historizon.nl

advertentie
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