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Onze wereld is er een aan het worden van getal-
len. Woorden zijn slechts bedoeld om er uitleg bij te 
geven. Getallen zijn de waarheid, woorden niet. Het 
aantal cursussen dat je hebt gevolgd, het aantal 
projecten dat goed is afgerond, het aantal produc-
ten dat is verkocht, de cijfers die je hebt behaald. 
Getallen zijn direct te interpreteren, te koppelen aan 
concrete doelen. Woorden botsen tegen ons jach-
tige leven. Tenzij ze zijn uitgehold. Wie het dagelijks 
opgeklopte taalschuim uit de politiek over zich heen 
laat komen, weet daarvan. 

“Het woord is kneedbaar, heet ‘zacht’, is vibrerend en 
warm want het wortelt in transrationele gevoelszones 
van primaire bewustwording. Het appelleert aan de 
verbeelding. Het getal is neutraal, zogenaamd ‘hard’ 
want isomorf en onveranderlijk.” Deze twee volzinnen 
komen uit het nieuwste boek van H.W. von der Dunk, 
De wereld als getal. De reeds lang gepensioneerde 
historicus heeft vorig jaar een fors boek het licht 
doen zien dat om meer dan één reden interessant is.

Ten eerste leest zijn boek als een lang pleidooi om 
terug te keren naar het grote verhaal van de ge-
schiedenis. Tegenover het pietepeuterige onderzoek 
zet hij de beschrijving van de conjunctuur. Die laat 
nog beter uitkomen hoe de mens de zin van het 
leven invult. 

Bovendien heeft zijn taal op zichzelf charme. De 
barokke schrijfstijl van Von der Dunk contrasteert met 
de zakelijke woordkeus van nu. 

Dat vergt als laatste een leeshouding die heilzaam 
werkt voor de lezer. In plaats van gericht te willen zoe-
ken naar informatie, laat Von der Dunk je achterover 
zakken in de stoel om mee te lezen hoe hij de wereld 
opbouwt. Het is alsof je een schilderij bekijkt. Je leest 
niet eerst het informatiebordje om te weten wat er op 
het doek staat en of het onderwerp je interesseert. Je 
neemt eerst even afstand en laat het geheel op je 
inwerken. Zo wordt lezen ontspanning.

Net zo hebben wij ons best gedaan om Transparant 
weer te vullen met verhalen, niet om uiteen te zetten 
hoe het zit, maar om verhalen te vertellen die u mee-
nemen naar vroeger. Koos-jan de Jager beschrijft de 
lange aanloop tot de Onderwijspacificatie, precies 
honderd jaar geleden. We hebben er de protes-
tantse scholen aan te danken. Gertram Schaeffer 
legt uit hoe het kan dat zowel rooms-katholieken als 
protestanten zich in de tijd van de reformatie berie-
pen op kerkvader Irenaeus uit de tweede eeuw. Arie 
Jan Gelderblom vertelt over de net afgeronde serie 
Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur. Ook in 
deze negen delen is geprobeerd het grotere verhaal 
centraal te stellen in plaats van te hoppen van 
gebeurtenis naar gebeurtenis. En bekijk eens hoe 
gebroken Nederland was geworden door de oorlog. 
Maar zie ook de kracht van het gewone leven: kinde-
ren gaan weer naar school en volwassenen naar het 
werk. Huizen worden geschrobd, bruggen gerepa-
reerd en dijken gedicht.

Ardjan Logmans 
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Omslag: Dijkwerkers die de dijken moeten dichten, hebben schafttijd. 
Beeld Wim van Sinderen, Werner Bischof.

School met den Bijbel Moerdijk - beeld onderwijserfgoed.nl
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Toch nieuw onderzoek Indonesische 
Onafhankelijkheidsoorlog

Stichting Jonge Historici zoekt Jonge 
Historicus van het Jaar

Frontlijn Eerste Wereldoorlog 
mogelijk werelderfgoed

Els Kloek schrijft beste  
geschiedenisboek aller tijden

Archieven van Suriname 
keren terug

Benoemingen

In zijn recent verschenen proefschrift concludeerde Rémy 
Limpach dat extreem geweld door Nederlandse militairen 
ten overstaan van de Indonesische bevolking wijdverbreid 
was tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidoorlog 
(1945-1949). Naar aanleiding van deze publicatie besloot 
het kabinet tot een nieuw onderzoek naar deze periode. In 
2012 werd een dergelijk verzoek nog afgewezen omdat het 
kabinet van mening was dat de overheid hier geen rol in 
hoefde te spelen. Het onderzoek zal vier jaar in beslag nemen 
en zal worden uitgevoerd door drie onderzoeksinstituten: 
het Koninklijk Instituut voor Land- en Volkenkunde (KITLV), 
het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en 
het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 
Genocidestudies (NIOD). http://www.ind45-50.org

De Stichting Jonge Historici zet jonge historici 
graag in de schijnwerpers en wil zo jong talent 
een podium geven. Om dit doel te bereiken, wordt 
gezocht naar de Jonge Historicus van het Jaar 
2017. Dit zal iemand zijn die jonger is dan dertig 
jaar en geschiedenis heeft gestudeerd. Hij of zij 
hoeft niet per se werkzaam te zijn als historicus, 
maar moet wel de toegevoegde waarde van 
de geschiedenisstudie in weten te zetten in het 
dagelijks beroep. Tussen 1 januari en 1 maart 
kunnen historici genomineerd worden via de 
website van de stichting, waarna tien kandidaten 
doorstromen. Uiteindelijk zullen op 23 juni vijf 
finalisten strijden om de eindzege. 

Als het aan de Franse en Belgische regering 
ligt, wordt de frontlinie van de Eerste 
Wereldoorlog op de werelderfgoedlijst van 
Unesco geplaatst. Hiertoe hebben zij een 
verzoek ingediend bij  de erfgoedorganisatie 
van de Verenigde Naties. De erfgoedlocaties, 
waaronder 27 militaire begraafplaatsen en 
historische monumenten, zouden dan in de 
loop van 2018 moeten worden erkend als 
werelderfgoed. Dat is precies honderd jaar na 
het beëindigen van deze strijd en zou volgens 
de Vlaamse minister Geert Bourgeois “de kers 
op de taart zijn van de herdenking van de 
Grote Oorlog”. 

Volgens de lezers van het Historisch Nieuwsblad heeft 
historica Elk Kloek het beste geschiedenisboek aller 
tijden geschreven in het Nederlandse taalgebied. 
Haar vuistdikke boek 1001 vrouwen in de Nederlandse 
geschiedenis handelt over 1001 opmerkelijke vrouwen, 
wier biografische gegevens zij eerder verzamelde in 
het Vrouwenlexicon. De verkiezing was uitgeschreven 
door het Historisch Nieuwsblad in het kader van hun 
25-jarig jubileum. Op de tweede plaats eindigde Het 
pauperparadijs, dat Suzanna Jansen schreef aan de 
hand van haar eigen familiegeschiedenis en dat gaat 
over twee eeuwen armoede in Nederland. Geert Mak 
completeerde het podium met De eeuw van mijn 
vader, een biografie over de twintigste eeuw.

De Surinaamse archieven keren terug naar het Zuid-
Amerikaanse land. Tussen 1916 en 1975 werden 
deze naar Nederland gebracht, vanwege de slechte 
omstandigheden waarin de in totaal 5,5 miljoen 
documenten zich bevonden. In 2009 verzocht de 
Surinaamse regering de teruggave van de archieven. Het 
Nationaal Archief stemde hiermee in, maar niet voordat 
het archief was gedigitaliseerd. Deze klus is onlangs 
afgerond. Een van de voorwaarden voor de teruggave 
was nog de verbetering van de omstandigheden 
waarin de archieven zich zouden bevinden. Aan deze 
voorwaarde voldeden de Surinamers, zodat niets een 
terugkeer van de documenten naar het Nationaal Archief 
Suriname nog in de weg kon staan. 

In januari 2017 is Hans Krabbendam gestart als directeur 
van het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen. Hij 
was voorheen werkzaam aan het Roosevelt Study Center in 
Middelburg, waar zijn onderzoek zich voornamelijk richtte 
op de geschiedenis van trans-Atlantische verhoudingen 
tussen Nederland en de Verenigde Staten. Aan de 
Rijksuniversiteit Groningen is Todd H. Weir benoemd tot 
hoogleraar Cultural History of Christianity. Hij richt zich in zijn 
onderzoek op de verhouding tussen religie en secularisme 
in de moderne Duitse geschiedenis. Eveneens onderzoekt 
hij de transnationale religieuze geschiedenis van het 
Europese christendom. Hanno Brand is per 1 februari 
2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Fryslân in de 
handelsnetwerken van pre-industrieel Europa (1000-1800) 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn benoeming gaat uit 
van de Fryske Akademy. 

NIEUWS

Nederlandse mariniers nabij Soerabaja (1946) Beeld RD

Frontlijn Eerste Wereldoorlog Beeld military.com

Archieven Suriname Beeld Nationaal Archief

Jonge Historicus van het Jaar Beeld jongehistorici.nl 

Benoemingen Krabbendam (l.) en Weir (r.) 
Beeld Radboud Universiteit en RUG

Beste geschiedenisboek aller tijden Beeld Uitgeverij Van Tilt
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GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE LITERATUUR

Eindelijk ligt het dan in de boekhandel. Het laatste deel van de Geschiedenis van 
de Nederlandse literatuur, Ongeziene blikken, verscheen begin dit jaar. Tien delen 
bestrijken de geschiedenis van de Nederlandse letteren van de vroege middel-
eeuwen tot nu. Er is twintig jaar aan gewerkt. Sommige schrijvers moesten zich 
terugtrekken, enkele leden van de klankbordgroepen rond elk boek overleden 
tussentijds. Een van de hoofdredacteuren, dr. Arie Jan Gelderblom, bleef eraan 
werken tot na zijn pensioen. In 1996 begon hij aan het project, toen hij nog univer-
sitair docent vroegmoderne letterkunde was aan de Universiteit Utrecht. “De reeks 
is klaar en functioneert. Ik had er een plezierige taak aan, maar het werk zit erop. 
Nu kunnen de gebruikers ermee aan de slag.” 

Van Stemmen op 
schrift tot Ongeziene 
blikken 

Ardjan Logmans

Als een boek het predicaat literatuur 
mag dragen, moet het volgens sommige 
opvattingen voldoen aan enkele inhou-
delijke criteria: het moet de lezer aan 
het denken zetten over zichzelf of over 
allerlei structuren in de samenleving. 
En het moet ook nog eens esthetisch 
bevredigend zijn. Helpen de kloeke delen 
van de Geschiedenis van de Nederlandse 
literatuur om gericht goede literatuur te 
gaan lezen? Gelderblom weet het niet 
zo goed. “Het handboek heeft niet het 
karakter van een naslagwerk, maar wil 
als een verhaal gelezen worden. Boven-
dien heeft elke historische periode zijn 
eigen definitie van literatuur. Scheldna-
men, toverspreuken of recepten uit de 
middeleeuwen worden nu niet meer als 
literatuur beschouwd. Maar in die tijd 
waren dat teksten die met de literatuur 
verweven waren. Aan het eind van de 
negentiende eeuw beschouwde men 
literatuur vooral als het schrijven van 
mooie dingen, terwijl rond 1950 een 
hechte structuur als criterium gold voor 

goede teksten. Maar schoonheid is ook 
een beperking. In onze tijd, ook wel aan-
geduid als het ik-tijdperk, is er weer veel 
aandacht ontstaan voor de auteur. Hoe 
legt hij of zij, al of niet verhuld, iets van 
zichzelf in de tekst? Wie weet beschou-
wen we dit perspectief over twintig jaar 
weer als hopeloos gedateerd.”

Een doorlopend verhaal
De geschiedenis van de Nederlandse 
literatuur is al diverse malen geschre-
ven. Aan het begin van de twintigste 
eeuw deden bijvoorbeeld de neerlandici 
Gerrit Kalff  en Jan te Winkel dat. Na 
de Tweede Wereldoorlog volgde Gerard 
Knuvelder met zijn vier delen Handboek 
tot de geschiedenis der Nederlandse 
letterkunde. Toen werd het stil. Gelder-
blom: “Vanaf de jaren zestig gingen de 
faculteiten zich specialiseren. Er versche-
nen allerlei deelstudies, niet alleen over 
het werk, maar ook over de auteur, over 
de maatschappelijke implicaties van het 
werk en over de lezer. Bovendien vond 

men dat één persoon niet meer op weten-
schappelijk niveau een volledig overzicht 
van de literatuurgeschiedenis kon geven. 
Verder ontbrak het geld voor zo’n lang 
project.”

In de jaren negentig kwam er weer een 
overzichtswerk. Dat was het caleidosco-
pische boek Nederlandse literatuur, een 
geschiedenis uit 1993. Hoofdredacteur 
Riet Schenkeveld-van der Dussen vroeg 
tientallen kenners om een paar blad-
zijden te schrijven over een belangrijk 
boek, een prominent auteur of een be-
kende stroming. De opzet van het boek 
werd gekopieerd naar een Amerikaans 
voorbeeld. “Verder werden in Frankrijk 
en Duitsland ook geschiedenissen van de 
Nederlandse literatuur geschreven voor 
een algemeen lezerspubliek en voor de 
studenten die daar Nederlands studeer-
den. Het handboek van Knuvelder was 
methodologisch verouderd en het boek 
van Schenkeveld is door zijn opzet 
fragmentarisch van karakter. Daardoor 



NIeuwe serie omvat literaire leven van kernauteur tot 
vergeten schrijver

Arie Jan Gelderblom Beeld Mark van Abkoude

ontstond er in Nederland en Vlaanderen 
weer behoefte aan een alomvattende 
literatuurgeschiedenis die als een door-
lopend verhaal moest worden ver- 
teld.”

In Ongeziene blikken, het slotdeel 
van de nieuwste literatuurgeschie-
denis, stelt u dat de begroting het 
verrichten van nieuw onderzoek 
niet toeliet. Wat biedt een over-
zichtswerk meer dan diepgravende 
casestudies? 
“Dan moet ik even terug in de tijd. 
Bedenk dat er sinds de jaren zestig van 
de vorige eeuw een explosie is geweest 
van literatuurhistorisch onderzoek. Dat 
zag je aan de uitdijende omvang van 
vakgroepen, vakpublicaties en ingeschre-
ven studenten. Al dat onderzoek was toe-
gankelijk voor specialisten. Maar de lezer 
– of eigenlijk: de belastingbetaler – wat 
wist die ervan? Nu is al het onderzoek 
meegenomen en in een aantrekkelijke 
vorm beschikbaar voor iedereen.”

Waarin waren andere handboeken, 
zoals die van Knuvelder, methodo-
logisch verouderd?
“Zij missen bepaalde informatie die we 
nu niet zomaar meer zouden weglaten. 
Om een voorbeeld te geven: Ton van 
Anbeek geeft in zijn Geschiedenis van 
de literatuur in Nederland 1885-1985 
uit 1990 een overzicht met als crite-
rium dat een auteur, boek of stroming 
vernieuwend moet zijn geweest. Daarbij 
zegt hij weinig over de hoeveelheid of 
soorten lezers, of over de opkomende 
groep van vrouwelijke schrijvers. Ook de 
Vlaamse literatuur, zoals de dichter Paul 
van Ostaaijen, zul je tevergeefs bij hem 
zoeken. In de serie Geschiedenis van de 
Nederlandse literatuur bespreken we 
niet alleen de kernauteurs die nog steeds 
bekend zijn, maar ook allerlei auteurs 
en hun werk die in hun tijd beroemd 
waren, maar inmiddels in de vergetelheid 
zijn geraakt. Of we geven ruimte aan 
publicaties die kenmerkend waren voor 
levensovertuigingen als het socialisme. 

Ook ontmoeten we schrijvers die zich 
inlieten met het fascisme. We hebben na-
drukkelijk geen mooi nationaal verleden 
willen optuigen. Literatuur is tenslotte 
ingebed in een bredere culturele, poli-
tieke en maatschappelijke context. Die 
achtergrond geven we ook in het hand- 
boek.”

Is er ook aandacht voor religieuze 
literatuur, bijvoorbeeld voor chris-
telijke schrijvers als Bé Nijenhuis of 
Pieter Nouwen?
“De serie is chronologisch opgezet. Re-
ligie vind je vooral in de middeleeuwse 
delen en in Een nieuw vaderland voor 
de muzen van Karel Porteman en Mieke 
Smits-Veldt. Daarin vinden we alles over 
de rol van de reformatie en de Bijbel-
vertaling in de literatuur. In de eeuwen 
erna neemt het percentage religie in de 
reeks langzamerhand af, niet omdat wij 
vinden dat het moet, maar omdat religie 
een kleinere rol in de literatuur is gaan 
spelen.”
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Hebt u als literatuurhistoricus nooit 
met het idee gespeeld zelf ook een 
deel voor uw rekening te nemen?
“Daar heb ik lang over nagedacht. Maar 
op een gegeven moment wist ik heel 
zeker dat het niet in mijn karakter gepast 
zou hebben om zo’n dik boek te schrij-
ven. Het maken van een boek is een 
eenzame bezigheid. Ik vond het eigen- 
lijk veel prettiger om de grote lijnen  
vast te houden en de serie te zien 
groeien. Ook heb ik in de tussentijd  
nog heel wat andere dingen gedaan.”

Maar een magnum opus nalaten is 
toch wel heel aanlokkelijk?
“Inmiddels ben ik een paar jaar met pen-
sioen. Ik heb vroeger best wat geschre-
ven dat weerklank kreeg. Maar ik heb 
ook lang genoeg in bibliotheken rond-
gelopen om te zien dat ook hele mooie 
boeken kunnen verstoffen. Eigenlijk ben 
ik vooral trots als ik de prachtige banden 
van onze reeks hier in de kast zie staan.”

Is nu al het werk afgerond?
Ja, dit is het. De uitgever houdt zich 
verder bezig met de verkoop en eventu-
ele herdrukken. Ik sluit niet uit dat er 
plannen komen om iets te digitaliseren 
of dat er uit de reeks methodes voor het 
voortgezet onderwijs worden gedestil-
leerd. Twintig jaar is een mooie leeftijd 
om de volwassenheid te bereiken voor 
een mens. En zo mag de serie nu ook 
zijn eigen gang gaan. Wat mensen er nu 
mee willen doen, staat hun vrij. Ik laat 
het graag gebeuren. Zelfs als mensen de 
boeken stof laten happen op de boeken-
plank. Daarin hoef ik geen richtingge-
vende activiteiten te ontplooien.”

In 

bijna elk handboek wordt gerept 
over de problematische verhou-
ding tussen de noordelijke en 
zuidelijke Nederlanden. Waar zit ’m 
dat in?
“In de loop van de eeuwen zie je dat 
literaire bloei nu eens in het zuiden en 
dan weer in het noorden optreedt. Het 
gaat ons met deze serie niet om een soort 
herschepping van de Groot-Nederlandse 
gedachte. We schrijven geen nationale 
geschiedenis. We gaan wél uit van de 
gemeenschappelijke taal van Vlaanderen 
en Nederland: het Nederlands. Voor 
mij is het opnemen van noord en zuid 
in één reeks een principiële kwestie. De 
verschillen tussen beide landen worden 
relatief als je die bekijkt vanuit de ge-
schiedenis of vanuit het perspectief van 
het buitenland. Bij benadering zijn er in 
de wereld 250 universiteiten waar Ne-
derlands wordt gedoceerd. Ik ben in de 
gelukkige omstandigheid geweest dat ik 
heb gedoceerd en onderzoek heb gedaan 
in vakgroepen in Indonesië, Amerika 

en Zuid-Afrika. Vanuit dat perspectief 
bestudeer je het Nederlands als één taal. 
Dat het in twee landen wordt gesproken, 
is volstrekt bijkomstig. Dat geldt ook 
voor de literatuur. En zo bekijken we 
in het handboek de literatuur van het 
noorden ook vanuit het perspectief van 
het zuiden en andersom.” 

In het historisch onderzoek is het 
buitenland dus nodig om te reflec-
teren op literatuur. Daarnaast is de 
literatuur zelf gedurende de laatste 
decennia ook geïnternationali-
seerd. Hoe komt dat?
“De grenzen van de literatuur hebben 
nooit vastgestaan. In de middeleeuwen 
zagen we al hoe het literaire centrum 
verschoof van het hof en het klooster 
naar de stad. Veel verhalen uit andere 
landen werden vertaald en aangepast aan 
de lezer en luisteraar van het Nederlands. 
Ook nu zien we dat het Nederlands weer 
de vleugels uitslaat. Buitenlandse auteurs 
treden op in Nederland en immigranten 
met een andere achtergrond gaan in het 
Nederlands schrijven. Bovendien zijn er 
wereldwijde trends waaraan de Neder-
landse literatuur zich niet onttrekt. Zo 
zie je decennialang Amerikaanse schrij-
vers steeds visueler gaan schrijven. Alsof 
ze al een filmscript in hun hoofd hebben 
voor als het boek wordt verfilmd. Je kunt 
een aardig onderzoekje opzetten of die 
trend ook hier ingang heeft gevonden. Ik 
denk het wel.”

Toch hebt u geen aandacht voor 
allerlei aan het Nederlands ver-
wante talen, zoals dialecten of het 
Fries en Afrikaans. Zie je de nadruk 

op lokale regio’s en hun tradities 
en gewoonten dan niet terug in de 
literatuur?
“We hebben ons moeten beperken tot 
literatuur in de standaardtaal. Dat is dus 
Nederlands in zijn Europese verschij-
ningsvorm. We bespreken literatuur in 
andere talen alleen als er een verband 
met het officiële literaire systeem aan de 
oppervlakte komt.”

Klaroenstoot
Gelderblom raakte in de jaren negentig 
betrokken bij het project als lid van de 
Raad voor de Nederlandse Taal en Let-
teren. De Raad is een adviesorgaan van 
de Nederlandse TaalUnie, dat de belangen 
van de taal behartigt in Nederland, België 
en Suriname. Vanuit het veld kwamen 
vragen of er geen nieuwe literatuurge-
schiedenis moest verschijnen. Om die 
reden schreef de Raad een project, dat 
uiteindelijk door de ministers van Onder-
wijs van Nederland en Vlaanderen werd 
goedgekeurd. 

De hoofdredactie bestond uit Gelder-
blom en Anne Marie Musschoot (1944), 
die tot haar pensionering als hoogleraar 
aan de Universiteit Gent moderne Neder-
landse literatuur en algemene literatuur-
wetenschap doceerde. Uiteindelijk moest 
het project een paar keer verlengd wor-
den, omdat de planning te ambitieus was 
opgezet. Dieptepunten weet Gelderblom 
niet te noemen. “Een hoogtepunt was na-
tuurlijk de voltooiing van de eerste twee 
boeken in 2006. Het eerste en laatste deel 
van de reeks werden toen gepresenteerd 
aan de twee kroonprinsessen Máxima en 
Mathilde. Dat was een soort klaroenstoot 
voor wat nog komen zou.”

GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE LITERATUUR
PERSONALIA
Arie Jan Gelderblom 
(1946) werd geboren 
in Oosterbeek. Tussen 
1964 en 1972 studeerde 
hij Nederlandse taal- 
en letterkunde, met als 
hoofdvak Nederlandse 

letterkunde van renaissance en clas-
sicisme. Als universitair (hoofd)docent 
voor vroegmoderne letterkunde bleef 
hij verbonden aan de Universiteit 
Utrecht. Hij publiceerde onder meer 
over Dirck Volkertsz. Coornhert en Jan 
Luyken. In 2010 ging hij met pensioen.

Hoe geef je een boek vorm als het 
beoogd publiek niet alleen be-
staat uit studenten die Nederlands 
studeren aan de universiteit, maar 
uit allen die belangstelling tonen 
voor letterkunde, geschiedenis en 
cultuur? Om de lopende tekst niet al 
te zeer te verstoren, is besloten om 
voet- en eindnoten weg te laten. In 
plaats daarvan kwam een “berede-
neerde literatuuropgave”: de lezer 
vindt achter in het boek een aantal 
titelsuggesties met korte uitleg om 
gericht verder te lezen. De serie gaat 
uit van de ontwikkelde lezer. Voor 
inleidende historische overzichten of 
kadertjes met biografische gegevens 
is geen plaats ingeruimd. Elk boek 
draagt qua schrijfstijl onmiskenbaar 

de handtekening van de schrij-
ver. De redactie wilde de boeken 
niet uniformeren. “Je kunt niet bij 
wetenschappers die hun lauweren al 
verdiend hebben, de teksten volledig 
op de schop nemen. Dat willen we 
ook niet. Bovendien is de schrijfstijl 
ook afhankelijk van de hoeveelheid 
bronnen. Bij Pleij en Van Oostrom, 
die de periode van de middeleeuwen 
bespreken, is het materiaal soms heel 
karig. Toch weten ze er een smake-
lijk verhaal omheen te bouwen. In 
moderne periodes is het materiaal 
zo rijk dat je een meer opsommend 
verhaal moet schrijven. We staan er 
wel voor dat de boeken inhoudelijk 
correct en wetenschappelijk verant-
woord zijn.” 

De handtekening van de schrijver

De Geschiedenis van de Nederlandse literatuur onder 
hoofdredactie van Arie Jan Gelderblom en Anne Ma-
rie Musschoot wordt uitgegeven door Bert Bakker in 
Amsterdam – inmiddels Prometheus geworden. Het 
project is gefinancierd door de ministers van Onder-
wijs. De TaalUnie, die de belangen behartigt van de 
Nederlandse taal in Nederland, België en Suriname, 
heeft het werk logistiek ondersteund. Er verschenen 
negen delen over ruim tien eeuwen literatuur. Het 
tiende deel, Ongeziene blikken (2017), bevat een 
terugblik op en methodologische verantwoording van 
de reeks. Sommige boeken kregen veel herdrukken, 
zoals Stemmen op schrift en Altijd weer vogels die 
nesten beginnen. Hiernaast staan alleen de jaartallen 
van de eerste druk vermeld.

Geschiedenis van  
de Nederlandse literatuur

Enkele delen uit de serie Beeld Mark van Abkoude

Karel Porteman en Mie-
ke B. Smits-Veldt, Een 
nieuw vaderland voor 
de muzen. Geschiede-
nis van de Nederlandse 
literatuur 1560-1700. 
Eerste druk 2008. 

Inger Leemans en Gert-
Jan Johannes, Worm en 
donder. Geschiedenis 
van de Nederlandse 
literatuur 1700-1800: 
de Republiek. Eerste 
druk 2013.

Tom Verschaffel, De 
weg naar het binnen-
land. Geschiedenis van 
de Nederlandse litera-
tuur 1700-1800: de 
Zuidelijke Nederlanden. 
Eerste druk 2016.

Willem van den Berg 
en Piet Couttenier, 
Alles is taal gewor-
den. Geschiedenis 
van de Nederlandse 
literatuur 1800-1900. 
Eerste druk 2009. 

Jacqueline Bel, 
Bloed en rozen. 
Geschiedenis van 
de Nederlandse 
literatuur 1900-
1945. Eerste druk 
2015. 

Hugo Brems, Altijd 
weer vogels die 
nesten beginnen. 
Geschiedenis van 
de Nederlandse lite-
ratuur 1945-2005. 
Eerste druk 2006.

Arie Jan Gelderblom 
en Anne Marie Mus-
schoot, Ongeziene 
blikken. Geschiedenis 
van de Nederlandse 
literatuur. Terugblik. 
Eerste druk 2017.

Frits van Oostrom, 
Stemmen op schrift. 
Geschiedenis van 
de Nederlandse 
literatuur vanaf 
het begin tot 1300. 
Eerste druk 2006.

Herman Pleij, 
Het gevleugelde 
woord. Geschiede-
nis van de Neder-
landse literatuur 
1400-1560. Eerste 
druk 2007. 

Frits van Oostrom, 
Wereld in woor-
den. Geschiedenis 
van de Neder-
landse literatuur 
1300-1400. Eerste 
druk 2013.





maart 2017 TRANSPARANT TRANSPARANT maart 201710 11



LUTHER EN ZIJN TEGENSTANDERS

Gedurende de zestiende eeuw werden de 
werken van Irenaeus intensief bestu-
deerd in het kader van diverse theolo-
gische disputen. Desiderius Erasmus 
(ca. 1466-1536)1 verzorgde in 1526 een 
nieuwe Latijnse versie van Irenaeus’ Ad-
versus Haereses. Dit vond plaats in de-
zelfde tijd dat hij felle discussies voerde 
met Maarten Luther (1483-1546). Trots 
spreekt Erasmus in het voorwoord van 
zijn editie van Adversus Haereses over 
“mijn Irenaeus”, omdat híj de kerkvader 
had herontdekt. De tijd van Irenaeus 
werd volgens hem “doorstraald van het 
evangelie”, verfrissend anders dan Eras-
mus’ eigen tijd. Europa dreigde volgens 
hem door toedoen van Luther ten onder 
te gaan. Om die reden verlangde Eras-
mus naar ‘een nieuwe Irenaeus’ die de 
kerk terugleiden kon naar vrede door de 
geest van het evangelie.2 Maar die diende 
zich niet aan. Erasmus was te bescheiden 
om voor zichzelf een dergelijke rol op te 
eisen en wilde liever toeschouwer blijven 
bij wat hij zag als “het grote treurspel” 
van de kerkscheuring.3 Er werd echter 

druk uitgeoefend op Erasmus om Luther 
te bestrijden. Toen Luther daarvan op 
de hoogte werd gesteld, schreef hij 
Erasmus: “Blijf alstublieft bij wat u 
altijd hebt gezegd te willen zijn: slechts 
toeschouwer van onze tragedie.”4

Erasmus versus Luther
Dat deed Erasmus echter niet. Waarom 
eigenlijk niet? Was Erasmus het oneens 
met Luther? Nee, hij was het eens met 
de 95 stellingen, die Luther in 1517 
op de deur van de slotkapel van Wit-
tenberg had gespijkerd. Ook vond hij 
dat Luther voortreffelijke dingen had 
gezegd over wantoestanden binnen de 
rooms-katholieke kerk. Nog voordat 
Luther zijn stellingen publiceerde, had 
Erasmus zelf reeds kritiek geuit op mis-
standen binnen de kerk en aangedron-
gen op kerkzuivering. Zozeer kwamen 
Erasmus’ kritiekpunten overeen met 
die van Luther, dat hij ervan verdacht 
werd Luther op diens ideeën te hebben 
gebracht. In een brief aan Luther schreef 
Erasmus van het “dwaze vermoeden” dat 

Luthers verhandelingen met zijn hulp 
geschreven zouden zijn en dat hij “de 
vaandeldrager” van de Lutherse partij 
zou zijn. “Maar”, zo schreef Erasmus aan 
Luther, “ik heb betuigd dat u me geheel 
onbekend bent en dat ik uw boeken nog 
niet gelezen heb; dat ik daarom niets 
kan veroordelen noch goedkeuren.” Hij 
vervolgde: “Ik houd mij, voorzover dit 
gaat, buiten het geschil, om daardoor 
des te meer de wederopbloei van de 
letteren te kunnen steunen. Ook schijnt 
het me toe dat er met ingetogenheid en 
zelfbeheersing meer wordt bereikt dan 
met onstuimigheid.” Juist daarom vroeg 
Erasmus aan Luther toch vooral “met 
beleefde bescheidenheid” op te treden en 
zich niet te laten verleiden tot radicale, 
harde woorden. Hij schreef dat men 
zich verre dient te houden van “woeste 
polemiek” en dat men de ziel “ervoor 
moet behoeden dat ze wordt bedorven 
door toorn of haat.” Erasmus eindigde 
zijn brief aan Luther met de woorden: 
“Ik maan u niet alleen aan om dit te be-
trachten, maar het voortdurend te doen 

Irenaeus als autoriteit 
voor Luther en zijn 
tegenstanders
In Lyon leefde van ca. 140 tot 200 de kerkvader Irenaeus. Zowel rooms-katho-
lieken als protestanten zien in hem de eerste grote theoloog die systematisch 
het christendom doordacht. Irenaeus was de eerste die de vier evangeliën 
als canoniek uitgangspunt voor christelijk denken nam. Vanuit het evangelie 
bestreed Irenaeus allerlei, vooral gnostische, ketterijen in zijn hoofdwerk Adver-
sus Haereses (Tegen de ketters). Protestantse denkers stellen dat Irenaeus het 
zuivere christendom heeft beschreven, waarvan later rooms-katholieken zijn 
afgeweken. Maar omgekeerd vereren rooms-katholieken Irenaeus als een van 
hun heiligen. Hoe kan nu Irenaeus als autoriteit gelden voor twee geheel ver-
schillende vormen van christendom?

Gertram Schaeffer

Irenaeus van Lyon Beeld classicalchristianity.com
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bij alles wat u onderneemt.”5 Het was 
Erasmus’ diepe overtuiging dat men door 
harde en felle woorden en een agressieve 
toonzetting alleen maar onverzoenlijke 
twist veroorzaken zou. Dat zou ingaan 
tegen de “geest van het evangelie” zoals 
Irenaeus die voorstond, en kon daarom 
de zaak van Christus nooit dienen. 

Erasmus hoopte dat het tot een ver-
zoening zou komen tussen Luther en de 
rooms-katholieke kerk. Maar de veroor-
deling in de pauselijke bul Exsurge Do-
mine in 1520 maakte hem duidelijk dat 
dit niet gebeuren zou. Erasmus betreurde 
de actie van de paus en schreef hem: “Ik 
heb altijd een voorkeur gehad voor een 
verbeterde en niet voor een vervolgde 
Luther.”6 Tot zijn spijt constateerde 
Erasmus tegelijkertijd dat Luther in 
toenemende mate beledigende, onnodig 
polariserende woorden bezigde. “Zelfs 
al was alles wat Luther heeft geschreven 
waar,” aldus Erasmus, “dan heeft hij toch 
op zo’n wijze geschreven dat hij de waar-
heid haar vrucht niet heeft gegund.”7 
Erasmus kon weliswaar met nog zoveel 
van Luther instemmen; van meet af aan 
gaf hij aan geen weg te willen bewande-
len búiten de rooms-katholieke kerk en 
zich te willen distantiëren van de wijze 
waarop Luther zich uitte. “Als onze 
gedragingen dit verdienen, dat de wereld 
gekastijd wordt door grote revolutionaire 
woelingen,” schreef Erasmus, “dan zal 
ik tenminste zorgen dat het niet komt 
door mij. Mij zal niemand hebben – noch 
als leermeester in de dwaling, noch 
als leidsman in opstand en geweld.”8 

Kortom – want deze woorden zijn 
gericht tot Luther – Erasmus wilde niet 
zoals Luther revolutionair zijn en buiten 
de kaders van de rooms-katholieke kerk 
treden, noch zulke taal bezigen dat daar-
uit geweld voortvloeien moest. Op geen 
enkele wijze wilde Erasmus vereenzel-
vigd worden met de felle bewoordingen 
waarmee Luther kerk en paus bestreed. 
Hij geloofde heilig in de zegenende wer-
king van rustige en milde communicatie 
en verfoeide het schuim- en vuilbekken 
van Luther.9 Erasmus verweet Luther 
zich te uiten als eertijds de door Irenaeus 
bestreden gnostische ketters: “Deze 

gnostici gebruikten barbaarse, geweldda-
dige en onbetamelijke woorden, met een 
enorme overtuigingskracht. Zij joegen 
de rechtvaardige angst aan… Het is met 
deze hoedanigheid dat Luthers boeken 
zijn behept.”10 In het bijzonder de (agres-
sieve) wijze van uitdrukken van Luther 
wees Erasmus – de beschaafde geleerde, 
meer begaan met de taal dan met de 
inhoud – met een beroep op Irenaeus af.

Een beroep op Irenaeus
Erasmus was zeker niet de enige die in 
religieuze controversen in Irenaeus steun 
meende te vinden in de disputen met 
tegenstanders. Sterker nog, juist Luther 
beriep zich regelmatig op Irenaeus in 
zijn aanval op de rooms-katholieke leer.11 
Maar Luther deed dit, anders dan de 
van literaire stijl gecharmeerde Eras-
mus, meer op inhoudelijke gronden. In 
het werk van Luther wordt regelmatig 
naar Irenaeus’ Adversus Haereses in de 

editie van Erasmus verwezen.12 Enkele 
voor hem belangrijke stukken vertaalde 
Luther in het Duits. In zijn Drey spruche 
stehen ym Irenaeo, welche vom Sacra-
ment lauten13 uit 1526 bekritiseerde 
Luther enerzijds de wijze waarop de 
rooms-katholieken hun traditionele 
misofferidee op Irenaeus terugvoerden. 
Anderzijds hekelde hij de manier waarop 
Huldrych Zwingli (1484-1531) in zijn 
ogen een louter symbolische betekenis 
toekende aan het avondmaal met een 
beroep op diezelfde Irenaeus. Dit vraagt 
enige toelichting.

Het Vierde Lateraanse Concilie formu-
leerde in 1215 de leer van de trans-
substantiatie. Bij het uitspreken van de 
woorden van Jezus “dit is Mijn lichaam” 
en “dit is Mijn bloed” zouden brood 
en wijn veranderen in het werkelijke 
lichaam en bloed van Christus.14 Vanaf 
1215 ging men spreken over het misof-
fer, dat werd opgevat als “onbloedige 

herhaling van het offer van Christus”. 
Het brood, maar vooral de wijn, werden 
zó heilig bevonden, dat op het Concilie 
van Konstanz (1414-1418) aan leken 
werd verboden nog langer uit de beker te 
drinken. Terwijl toch in Mattheüs 26:27 
expliciet gesteld staat: “Drinkt allen 
daaruit.” De transsubstantiatieleer werd 
door Luther afgewezen; niet omdat hij 
meende dat brood en wijn niet zouden 
veranderen in lichaam en bloed van 
Christus, maar omdat hij moeite had 
met de gedachte aan een misoffer. Ten 
eerste stelde Luther dat het offer van 
Christus eenmalig was, zich baserend op 
de Hebreeënbrief.15 In de tweede plaats 
was hij beducht voor de gedachte dat het 
avondmaal niet slechts een gave van God 
is aan de mens, maar ook een gave van 
de mensen aan God. Luther verwierp de 
term sacrificium (offer). Het avondmaal 
is geen sacrificium in de handen van de 
priester, maar een beneficium (weldaad) 

van God. Wel hield Luther vast aan 
de naam sacramentum (mysterie). En 
daarbij beriep hij zich op Irenaeus, die 
volgens hem ook niet sprak van een 
misoffer, maar van een dankoffer. Deze 
visie van Luther werd echter met beroep 

op diezelfde Irenaeus bestreden door de 
katholieke theoloog Johann Faber (1478-
1541). Faber sprak van een misoffer als 
gave van mensen aan God als verdien-
stelijk werk.16 Nee, stelde Luther: God 
werkt, en elke gedachte aan verdienste-
lijke prestatie moet worden uitgesloten.

Luther versus Zwingli
Nu is bij Irenaeus sprake van twee 
realiteiten in de eucharistie: een aardse 
en een hemelse.17 Dit is ook de reden 

dat de rooms-katholieke kerk, zich 
onder anderen op Irenaeus beroepend, 
beklemtoont dat brood en wijn na de 
zegen van de priester werkelijk lichaam 
en bloed van Christus worden. Dit 
onderdeel van de transsubstantiatieleer 

werd door Luther wél gewaardeerd. 
Irenaeus wilde de gnostici bestrijden, die 
slechts het geestelijke waardeerden en 
het aardse en lichamelijke minachtten. 
Gnostici ontkenden zelfs het lichamelijk 
lijden en sterven van Christus. Luther 
waardeerde in Irenaeus dat hij tegenover 
de gnostici stelde dat ook het materieel-
lichamelijke van belang is.18 Vooral 
tegenover hervormers als Zwingli en 
de zijnen – door Luther “Schwärmer” 
(dwepers) genoemd – beriep hij zich in 
dit opzicht op Irenaeus.19 Hoe fel Luther 
echter ook Zwingli’s avondmaalsopvat-
ting veroordeelde, in wezen dacht de 
laatste in de lijn van Luther. Zo schreef 
Zwingli “dat Christus zichzelf eenmaal 
geofferd heeft en in eeuwigheid een blij-
vend en betalend offer is voor de zonden 
van alle gelovigen, waaruit volgt dat de 
mis niet een offer, maar van het offer 
een herinnering en een verzekering van 
de verlossing is, die Christus tot stand 
gebracht heeft.”20 Met dezelfde Faber 
met wie Luther discussies had, dispu-
teerde Zwingli in 1523 in Basel over de 
stelling “dass die mess nit ein opfer sye.” 
Daar kon Luther mee instemmen. Maar 
Zwingli stelde óók dat op grond van de 
Bijbel niet geleerd kan worden dat het 
lichaam en bloed van Christus wezenlijk 
en lichamelijk in het brood en de wijn 
ontvangen worden. Daartegen ageerde 
Luther. Voor Zwingli was van beteke-
nis wat Erasmus kritisch had opgemerkt 
over het sacrament: dat het niet van 
zoveel belang was waarde te hechten aan 
de lichamelijke tegenwoordigheid van 
Christus in brood en wijn, omdat het 
gaat om de geest van Christus.21 Deze 
nadruk op het geestelijk genieten legde 
Zwingli ook. Hij sprak in verband met 
brood en wijn van tekenen en nam een 
geestelijke aanwezigheid van Christus bij 
het avondmaal aan. Als Christus van het 
brood zegt: “Dit is mijn lichaam”, dan 
moet men dat opvatten als: “Dit betekent 
mijn lichaam”. Tegenover de rooms-ka-
tholieke leer van de transsubstantiatie en 
de Lutherse leer van de consubstantiatie 
stelde Zwingli dat men slechts met brood 

Erasmus wilde niet buiten de kaders 
van de rooms-katholieke kerk treden.

Met bijzonder  
harde woorden  
is Zwingli door  
Luther bestreden.

Groepsportret van reformatoren Beeld Wikimedia
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Geschiedenis 
van ‘onderop’

Jan Zwemer

Waarom is sociale geschiedenis, anders dan dertig jaar 
geleden, uit de mode? Was het dan toch zomaar een ‘linkse’ 
hobby? Is het onderzoeksterrein uitgeput? Is het domein 
opgeslokt door de specialisten van de sociaal-economische 
en demografische geschiedenis met hun kwantitatieve 
methoden waarvoor je ‘doorgeleerd’ moet hebben? Heeft 
de interesse voor de geschiedenis van de gewone man en 
vrouw zich verplaatst naar het verdere verleden?

Zelf begon ik in 1984 met het interviewen van oude landar-
beiders op Walcheren. In mijn latere boeken over de weder-
opbouwjaren bood ik informatie van doorsnee Zeeuwen. 
Mensen van ‘onderop’ uit de samenleving, wiens verhalen 
het beeld uit schriftelijke bronnen bijkleurden. De oorlogsvrij-
williger die gevraagd werd “dat papier ook even te tekenen” 
en naderhand constateerde dat het ging om de lange 
verbandakte voor dienst buiten Europa, oftewel in Neder-
lands-Indië. De herverkavelingsbeambte die opdracht kreeg 
klagende boeren maar een ‘kluitje-in-het-rietbriefje’ te sturen. 

Later bleken vooral antropologen en journalisten dezelfde 
invalshoek te hebben. Kees Slager over de Watersnoodramp, 
Paul de Schipper over het verzet tegen de Oosterschelde-
dam, Lizzy van Leeuwen over zelfmoord onder boeren, Jan 
Beckers over de onnodig ter dood gebrachte treinkapers bij 
De Punt. Stuk voor stuk ‘tegengeluiden’ die hard nodig zijn in 
een samenleving die nog steeds fikse ongelijkheid kent als 
het gaat om toegang tot de macht – een omstandigheid die 
in het verleden nog pregnanter aanwezig was.

Eigenlijk had ik het van huis uit meegekregen. De bij vele 
plattelanders bestaande eerbied voor de burgemeester, de 
dokter en de dominee werd mij niet bijgebracht. Voorbeel-
den genoeg van notabelen die helemaal niet zo bekwaam 
of rechtvaardig waren; intelligente mensen waren daaren-
tegen bij gebrek aan middelen gewoon werkman. Macht 
was ongelijk en oneerlijk verdeeld, zeker ook in het nabije 
verleden waar de herinneringen van de ouderen naar terug-
gingen. 

Die lichte argwaan ten opzichte van de gegeven omstandig-
heden en de bovendrijvende krachten in een samenleving 
lijkt me een must voor historici. Vakbroeders, lees af en toe 
iets van een antropoloog of van een onderzoeksjournalist! 
Ooit, in Transparant van augustus 1997, schreef ik, mede met 
gebruikmaking van Bijbelse argumenten, dat geschiedschrij-
ving met name zou moeten gaat over “het lijden, heersen, 
beslissen en denken van de mens”. Lees ook dat nog maar 
eens na, zou ik zeggen.

Dr. Jan Zwemer is freelance historicus  
(www.janzwemerschrijft.nl). 
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en wijn van doen heeft, waarmee men in 
geloof Christus’ kruisoffer gedenkt. 

Met bijzonder harde woorden is 
Zwingli door Luther bestreden. Luther 
leerde, met een beroep op Irenaeus, dat 
weliswaar de substanties brood en wijn 
niet werkelijk veranderen in lichaam en 
bloed van Christus, maar dat tóch Chris-
tus ook echt in brood en wijn aanwezig 
is. Tijdens het avondmaal is Christus “in, 
met en onder” brood en wijn wérkelijk 
(consubstantieel) aanwezig. Irenaeus was 
voor Luther zozeer een autoriteit, dat 
hij tegen Zwingli aanvoerde dat men on-
mogelijk Irenaeus’ woorden anders kan 
lezen dan dat er sprake is van een aardse 
en een hemelse realiteit. Brood en wijn 
blijven tijdens het avondmaal van dezelf-
de substantie, maar het mysterie is dat 
Christus toch ook echt lichamelijk daarin 

aanwezig is. Net als gnostische ketters 
ten tijde van Irenaeus, ging Zwingli 
volgens Luther voorbij aan het materi-
ele. Zij maakten de verlossing, zoals die 
beleden wordt bij het avondmaal, tot een 

gedachteconstructie, die geen verband 
houdt met de materiële werkelijkheid. 
En dat was in de ogen van Luther niet 
Bijbels, evenmin in de lijn van Irenaeus’ 

denken: “Irenaeus spreekt uit: ‘Het is 
volgens Gods Woord niet meer slechts 
brood, want naast het aardse brood is 
een hemelse realiteit ingetreden.’”22 En 
Luther verheugde zich erover dat de 
“Schwärmer” niet in staat zouden zijn 
hierin te lezen dat slechts sprake is van 
aards brood en dat het geestelijke erbij 
gedacht moet worden, tenzij zij Irenaeus’ 
woorden verdraaiden.23

Onbetwistbare autoriteit
Zo heeft de kerkvader Irenaeus bij 
Luther gefungeerd als auctoritas patrum 
in zowel zijn bestrijding van de rooms-
katholieken alsook van hervormers als 
Zwingli. Voor de rooms-katholieken gold 
Irenaeus echter eveneens als autoriteit. 
Zwingli en de zijnen konden zich minder 
makkelijk beroepen op Irenaeus voor 

wat betreft hun avondmaalsopvatting. Eras-
mus en Faber verweten Luther zijn vreselijk 
schelden en uitvaren tegen zijn opponenten. 
Zij vergeleken Luthers aanval op de rooms-
katholieke kerk met de ketterse reactie van 
de zijde van gnostici ten tijde van Irenaeus. 
Er was Luther veel aan gelegen om aan te 
tonen dat hij meer recht deed aan Irenaeus 
dan de rooms-katholieken deden. Tegelij-
kertijd kon Luther met een verwijzing naar 
diezelfde Irenaeus andere hervormers als 
Zwingli beschuldigen van gnosticisme. Het 
ging daarbij met name om hun minachting 
voor het materiële en hun vergeestelijking 
van het avondmaal. Zo is op verschillende 
wijze in de theologische disputen van de 
zestiende eeuw de onbetwistbare autoriteit 
Irenaeus gaan fungeren als toets en maatstaf 
in het beoordelen van elkaars standpunten.

Bij Irenaeus is er 
sprake van twee 
realiteiten: een 
aardse en een 
hemelse.

Erasmus' uitgave van de Adversus Haereses Beeld abebooks.com

LUTHER EN ZIJN TEGENSTANDERS
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Nederland tussen wanhoop en wederopbouw
De Tweede Wereldoorlog is nog maar net voorbij. De eerste processen tegen 
nazikopstukken worden in gang gezet. De wederopbouw staat nog in de kinder-
schoenen. In die tijd, in november en december 1945, reist de Zwitserse fotograaf 
Werner Bischof (1916-1954) door Luxemburg, België en Nederland om de situatie 
in de drie landen op de gevoelige plaat vast te leggen. Voor een Zwitserse hulp-
organisatie registreert hij waarin de landen het meest zijn getroffen. Tevens maakt 
hij samen met een compagnon een serie voor het culturele maandblad Du. Zijn 
verrassend scherpe foto’s tonen oorlogsleed, maar ook leven dat doorgaat.

Ardjan Logmans

TUSSEN WANHOOP EN WEDEROPBOUW

Schiphol, dat door zowel Duitsers als geallieerden danig was toegetakeld, wordt weer opgebouwd. 
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TUSSEN WANHOOP EN WEDEROPBOUW

Het werk van Werner Bischof

In Nederland is een paar maal een ten-
toonstelling georganiseerd over het werk 
van Bischof. In 2011 deed het Gemeen-
temuseum Helmond dat. Tot en met 
afgelopen maart toonde Fotomuseum 
Den Haag ruim tweehonderd foto’s en 
andere items van de fotograaf. Voor deze 
tentoonstelling stelde uitgever Lecturis in 
Eindhoven een bijbehorend boek samen. 
De foto’s zijn daaruit afkomstig. 

Voor de fotograaf uit Zürich is zijn 
persreis door de Benelux een eerste 
kennismaking met de verschrik-

kingen van de oorlog. Het begint al op de 
heenreis, met in puin geschoten steden 
in Noord-Frankrijk, zoals Metz. Daarna 
de overblijfselen van het Ardennenof-
fensief rond de jaarwisseling van ’44-’45. 
Eind 1945 fotografeert Bischof niet alleen 
kapotgeschoten bruggen, huizen of kerken, 
maar ook ontbindende lijken die nog geen 
graf hebben gekregen.

In Nederland doet Bischof onder meer 
Nijmegen, Utrecht, Amsterdam, Volendam 
en Den Haag aan. Na een bezoek aan de 
Atlantikwall trekt hij door Zeeland, waar 
Walcheren onder water was gezet door de 
Duitsers, naar Normandië.

Bischof leerde door de reis anders te 
fotograferen. Gedurende zijn opleiding 
kreeg hij mee dat elke foto een esthetisch 

kunstwerk moest zijn. Overweldigd door 
de indrukken van de reis koppelde hij die 
vaardigheid aan een nieuwe stroming: 
de fotojournalistiek. Tot aan zijn dood in 
1954 – hij kwam om bij een auto-ongeluk 
in Peru – zag hij de camera als een middel 
om te laten zien wat er echt gebeurd was, 
als een middel om onrecht aan de kaak te 
stellen. Regelmatig kwam hij om die reden 
in conflict met tijdschriftredacties, die de 
fotografische werkelijkheid van Bischof te 
rauw vonden. Dat was voor hem een reden 
om zich in 1948 aan te sluiten bij het 
vermaarde fotografencollectief Magnum 
Photos.

Hoe dan ook, de foto’s tonen een menge-
ling van gelatenheid over wat gebeurd 
is, wanhoop ook. Maar de tijd ging door. 
Kinderen begonnen weer te lachen en er 
moest gewerkt worden, en geleefd. Afijn, 
oordeelt u zelf over de beelden.

Wim van Sinderen, Werner Bischof in bevrijd 
Nederland november – december 1945, 
Eindhoven: Lecturis, 2016; 96 blz., € 19,95, ISBN 
978 94 6226 217 1.

De kapotgeschoten Sint-Servaasbrug van Maastricht. Het leven gaat door na de oorlog. Een kijkje in de Leidsestraat van Amsterdam. 
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Alleen schoorstenen van deze wijk in Den Haag rijzen nog 
surrealistisch omhoog. 

Veel huizen in Walcheren zijn door de waterlijn getekend door de 
onderwaterzetting in oktober 1944. 

Een meisje doet de buitenboel in het natte Walcheren. De laatste dijken werden pas in 
1946 gedicht na de inundatie door de Duitsers in 1944. 
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Een sekte-school 
der modernen?
De politieke strijd rond de lagere school, 1874-1878

Koos-jan de Jager

In het jaar 2017 zal, naast de uitgebreide herdenking van vijfhonderd jaar 
reformatie, ook de afloop van de schoolstrijd herinnerd worden. De actuele 
politieke discussie waarin politici van SP en GroenLinks oproepen tot de 
invoering van de acceptatieplicht voor ‘streng christelijke scholen’ is niet 
nieuw.1 Aan de hand van artikelen van Abraham Kuyper (1837-1920) wordt, 
voor de periode 1874-1878, inzicht geboden in de politieke discussie die 
anno 2017 nog springlevend blijkt te zijn.

In 1917 werd een politieke strijd over de 
inrichting en staatsrechtelijke plaats van 
de lagere school beslecht in de zogehe-
ten Onderwijspacificatie. De financi-
ele gelijkstelling van het openbare en 
bijzondere onderwijs kreeg na jarenlang 
debat een grondwettelijke verankering. 
Hiermee kwam, zo wordt vaak met trots 
gesteld, een onderwijsbestel tot stand dat 
vrijwel uniek is in de wereld. Het debat 
over deze onderwijswetgeving had de 
Nederlandse politiek toen al langer dan 
een eeuw in meer of mindere mate bezig-
gehouden. 

Historische achtergrond
Rond 1800 ontwikkelde de staats- en 
regeringsvorm van Nederland zich in ra-
zendsnel tempo. Het beginsel van goed, 
nationaal onderwijs stond vanaf 1795 
voorop in de politieke besluitvorming. In 
1801 – met enkele wijzigingen in 1803 
en 1806 – kwam een nieuwe onderwijs-
wet tot stand. Het doel van het onderwijs 
was het aanleren van “nuttige kundighe-
den”, de ontwikkeling van de verstande-
lijke vermogens van de leerlingen, en de 
opleiding “tot alle maatschappelijke en 
christelijke deugden”. Deze doelstelling 
zou standhouden in latere wetgeving en 

zorgen voor diepgaande debatten in de 
loop van de negentiende eeuw. 

Twee groepen richtten zich rond 1840 
tegen dit liberale idee over de inrichting 
van het onderwijs. De liberalen wens-
ten een verbetering van het algemeen 
zedelijk peil van Nederland: het zoge-
naamde beschavingsoffensief. Onderwijs 
was voor hen dé ideale manier tot deze 
verheffing van het volk; daarmee werd 
immers de jeugd gevormd. Katholieken 

kaartten het probleem van godsdienst op 
de lagere school in 1840 aan met enkele 
klachten. Zij wilden eigen scholen kun-
nen stichten. G. Groen van Prinsterer 
(1801-1876), die zitting had in de com-
missie die de katholieke klachten moest 
onderzoeken, had in het onderwijsdebat 
een sleutelpositie. Het liefst wilde hij te-
rug naar de situatie van vóór 1795, toen 
de openbare school expliciet christelijk 

was. Hij zag echter in dat deze mogelijk-
heid onhaalbaar was en voorzag dat de 
openbare school steeds minder christelijk 
zou worden. 

De politieke tegenstellingen stonden in 
1857 scherp op de voorgrond bij de be-
handeling van de nieuwe onderwijswet. 
Ongewijzigd bleef de doelstelling van 
het lager onderwijs: een opvoeding tot 
christelijke en maatschappelijke deug-
den. Naast de openbare, gesubsidieerde 

scholen, maakte de nieuwe wet stichting 
van bijzondere scholen mogelijk. Veel 
orthodoxe protestanten stonden zeer 
kritisch tegenover deze wet. De formule 
“christelijke deugden” was te vaag, te 
weinig christelijk. Hoe kon het zijn, zo 
vroeg onder anderen Groen van Prin-
sterer zich af, dat christelijke kinderen 
samen met joodse kinderen werden 
opgevoed tot dezelfde “christelijke deug-

den”? Voor hem betekende de wet een 
verbanning van het christendom van de 
lagere scholen. Dit thema zou Abraham 
Kuyper gedurende zijn politieke carrière 
de liberalen voortdurend voor de voeten 
werpen. 

Fel debat in de jaren 1870 
In de jaren 1870 vormde de inrichting 
van het lagere schoolonderwijs het 
kernpunt van het politieke debat in Ne-
derland. Onderwijs was, mede door de 
natievormende en ideologische werking, 
hét thema voor politieke profilering. 
Linkse liberalen kozen voor neutraal on-
derwijs, waarmee staatsburgers gevormd 
werden; terwijl confessionele politici 
zich hevig verzetten tegen deze aanval 
op het christelijk karakter van Neder-
land.2 De onvrede over de schoolwet van 
1857 bleef bestaan, terwijl het liberale 
ministerie-Kappeyne van de Coppello 
een nieuwe schoolwet voorbereidde. 
Deze wet zou in 1878 worden aangeno-
men, en stuitte op nog fellere tegenstand 
van confessionele zijde.3 

Centraal punt in deze debatten was de 

visie op het doel van het onderwijs en de 
positie van de godsdienst op de lagere 
school. Liberale politici zagen onderwijs 
als motor van maatschappelijke vooruit-
gang, waarbij burgers gevormd zouden 
worden die economisch en maatschappe-
lijk konden bijdragen aan de vooruitgang 
van Nederland. Godsdienst had in dit 
kader een marginale rol: dogmatiek zou 
slechts een afstompende werking hebben 
voor de jonge kindergeest. Confessionele 
politici zagen echter wél een rol wegge-
legd voor godsdienst. Religieuze vorming 

was voor hen minstens zo belangrijk als 
maatschappelijke vorming. Christendom 
was als een zuurdesem dat alle onderwijs 
doortrekken moest. Te midden van deze 
ideologische botsingen van belangen en 
visies moest Abraham Kuyper zijn posi-
tie bepalen. Uiteindelijk zou het onder-

wijsvraagstuk zijn Anti-Revolutionaire 
Partij in de ministersbanken helpen, 
maar dat kon Kuyper in 1874, toen hij 
werd gekozen tot lid van de Tweede 
Kamer, nog niet voorzien.4

Kuyper en de lagere school
In de verkiezingsstrijd van 1874 was 
Abraham Kuyper in het district Gouda 
door het hoofdbestuur van het Anti-
schoolwetverbond aangeprezen als de 
man die pleitte voor de vrije school 
tegenover de “sekte-staatsscholen” van 

de liberalen.5 Hij was, nadat Groen van 
Prinsterer naar de achtergrond trad, de 
leidende politicus van de antirevoluti-
onaire richting geworden. Kuyper had 
niets met een overwaardering van de 
lagere school, zo blijkt uit het onder-
wijshoofdstuk in Ons Program uit 1878. 

In de jaren 1870 vormde de inrichting 
van het lagere schoolonderwijs het 
kernpunt van het politieke debat in 
Nederland.

Uiteindelijk zou het onderwijsvraagstuk 
Kuypers Anti-Revolutionaire Partij in de 
ministersbanken helpen.

Spotprent op de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs Beeld Geheugen van Nederland
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Die kon nooit geven wat de “onbillijke 
tijdgeest” van haar vergde, namelijk een 
verhoging van de algemene volksontwik-
keling, meer nationale geestkracht, en 
een einde aan de dwaasheden, voor-
oordelen en zonden van het volk. Deze 
onevenredige ophemeling van de lagere 
school liep volgens Kuyper uit op een 
“bitterlijk fiasco”.6 Toch was de lagere 
school van groot belang; kinderen moes-
ten tenslotte vaardigheden ontwikkelen 
als lezen, schrijven en rekenen. 

Kuyper zag in de ontwikkeling van de 
gemengde openbare school een hetze van 
liberale zijde tegenover het christelijk 
karakter van de Nederlandse samenle-
ving. In scherpe termen veroordeelde 
hij de strijd van de liberalen tegen “de 
geloofswaarheden van het Protestan-
tisme”.7 Voor veel liberalen werd het 
een levensstrijd om de kerk te ontwa-
penen en machteloos te maken. Met 
graagte citeerde Kuyper uit het dagblad 
Nieuws van de Dag, dat schreef dat “de 
Staatsschool” dienst moest doen om 
“de heerschappij der kerkelijke leerstel-
lingen af te breken”. Vrijheid voor dit 
soort liberalen betekende, aldus Kuyper, 
vrijheid van de kerk! De “sekte-school 
der modernen” leidde zonder twijfel tot 
ontkerstening. Daartegenover plaatste 
Kuyper zijn eigen visie op vrijheid: hierin 
had iedere bevolkingsgroep recht op een 
eigen school, ingericht naar eigen (gods-
dienstige) richting. 

Inderdaad verdedigde Kuyper dit 
standpunt veertig jaar later in Antire-
volutionaire staatkunde (1916). Ook 
rooms-katholieke, socialistische of 
atheïstische scholen konden in principe 
worden gesticht op eigen verantwoorde-
lijkheid. Dat iets in deze vrijlating hem 
tegenstond, erkende Kuyper volmondig. 
Hij beriep zich echter op Christus zelf, 
die sprak dat het zonlicht opgaat over 
bozen en goeden, over rechtvaardigen en 
onrechtvaardigen. “Sinds de zondvloed 
laat ’t Godsbestuur èn degenen die den 
Heere belijden èn hen die den Heere 
bestrijden, in het natuurlijk leven onder 
gelijke conditiën in vrijheid hun bestaan 
voortzetten.”8

Zijn bijzondere scholen onver-
draagzaam?
Een belangrijke vraag in het kader van 
het bijzondere onderwijs is die naar het 
samenleven van verschillende religieuze 
groepen. Juist deze vraag wordt in het 
actuele politieke debat óók voortdu-
rend gesteld: leidt het “bekrompen”, in 
zichzelf gekeerde bijzondere onderwijs 

niet tot intolerantie? Kuyper had een 
duidelijk antwoord op deze vraag, die hij 
verwoordde door allereerst een inkleu-
ring te geven van een abstract vraagstuk. 
In 1875 schreef hij, in herkenbare beel-
den, doelend op de liberale vrees voor 
onverdraagzame bijzondere scholen: 

“De bijzondere school strooit het gif 
der onverdraagzaamheid in de harten 
der toekomstige burgers! Heeft men 
enig plastisch talent, dan vermeidt zich 
daarbij allicht een schildering van de 
woedende kampen, waarin het kleine 
volk zich verdeelen zou, indien, naar 
den wensch der voorstanders van het 
Christelijk onderwijs, elk volksgroepje 
haar eigen school kreeg. Hier een 
troepje leerlingen uit de Gereformeerde 
school, dat op weg naar huis zijn 
Luthersche kameraden ontmoetend, 
in heiligen ijver voor den Dordsche 
leer hen met den Heidelbergschen 
Catechismus en de Canones om de 
ooren slaat. Ginds een Roomsche 
legerdivisie met een afdeeling kleine 
Protestanten slaags geraakt over de 
onfeilbaarheid van den Paus, en al 
spoedig het ‘Dwingt ze in te gaan’ in 
middeneeuwsche handtastelijkheden 
vertolkende. Elders een geïmproviseerde 
Synagoge in ’t klein haar onverholen 
afkeer van de Gojim uitsprekend, en 
deze daardoor prikkelend tot het nemen 
van een gerechte wraak.”9

In het vervolg van de artikelen wordt, 
op basis van voorbeelden uit de interna-
tionale politiek, de stelling uitgewerkt 
dat “wat door oorspronkelijke aanleg 
een eigen weg zoekt te bewandelen” een 
bron van voortdurende strijd en ver-
deeldheid wordt wanneer het gekoppeld 

is aan “iets waarmeê het niet homogeen 
is”.10 De Civil Rights Bill in Amerika, die 
gelijkheid tussen blanke en gekleurde 
bevolkingsgroepen beoogde, leidde niét 
tot gemengde scholen. De Amerikaanse 
politici waren wijzer en constateerden 
dat de eigenaardigheden van de groepen 
dusdanig uiteenliepen dat afzonderlijke 
scholen nodig waren. Dit bracht Kuyper 
tot de stelling om degene die “onmensch-
kundig en onvoorzichtig het diepgaand 
verschil der richtingen toedekt of door 
het waas eener gelogen neutraliteit wil 
verbloemen, dien aarzelen we niet, niet 
alleen geen vriend, maar een vijand der 
rechte verdraagzaamheid” te noemen.11

Het Volkspetitionnement van 1878
Uiteindelijk zou het onderwijsvraag-
stuk leiden tot een mobilisering van de 
antirevolutionaire achterban, zo bleek 
in 1878. In het voorgaande jaar hadden 
de liberalen de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer nipt gewonnen. Minis-
ter Kappeyne van de Coppello diende 
vervolgens een ontwerp voor een nieuwe 
onderwijswet in. Deze was geschoeid op 
liberale leest: leerlingen moesten worden 
opgevoed in christelijke deugden, maar 
leerstellig godsdienstonderwijs was op 
de lagere school niet welkom. Daarnaast 
werden allerlei aanvullende eisen gesteld 
aan schoolgebouwen en aan het niveau 
van het onderwijs. De wet van Kap-
peyne van de Coppello, die in 1878 in 
de Kamer werd aangenomen, betekende 
een nederlaag voor de confessionelen. 
Ouders van kinderen die de bijzondere 
school bezochten, werden voor de op-
gave gesteld een veel hoger bedrag aan 
schoolgeld te betalen. 

Kuyper reageerde op het aannemen van 
het wetsvoorstel met een petitie die de 

 1  Zie de recente bundel John Exalto (red.), De multi-
culturele refoschool. Het reformatorisch onderwijs 
en de uitdaging van het pluralisme (Apeldoorn 
2017).

 2  Henk te Velde en Hans Verhage (red.), De eenheid 
en de delen. Zuilvorming, onderwijs en natievor-
ming in Nederland 1850-1900 (Amsterdam 1996).

 3  P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van 
de school in Nederland vanaf de middeleeuwen 
tot aan de huidige tijd (Assen/Maastricht, 1987). 

 4  Zie onder andere: George Harinck, Roel Kuiper en 
Peter Bak, De Antirevolutionaire Partij 1829-1980 
(Hilversum 2001); Rienk Janssens, De opbouw van 
de Antirevolutionaire Partij 1850-1888 (Hilversum 
2001); J. Koch, Abraham Kuyper. Een biografie 
(Amsterdam 2007).

 5 De Standaard, 19 januari 1874.
 6  A. Kuyper, Ons Program tweede druk (Amsterdam 

1880) 210-211.
 7  A. Kuyper, De Schoolkwestie. V. De schoolwet voor 

de vierschaar van Europa (Amsterdam 1875) 32.  
 8  A. Kuyper, Antirevolutionaire Staatkunde met een 

nadere toelichting op Ons Program II (Kampen 
1916-1917) 469-470.

 9  ‘Menging geen tegengif tegen onverdraagzaam-
heid. I.’, De Standaard (30 april 1875).

10  ‘Menging geen tegengif tegen onverdraagzaam-
heid. II.’, De Standaard (3 mei 1875).

11  ‘Menging geen tegengif tegen onverdraagzaam-
heid. Slot.’, De Standaard (4 mei 1875).

12  N.M. Feringa, Gedenkboek betreffende het Volks-
petitionnement (Amsterdam 1878) 1.

13  Zie uitgebreider in: Koos-jan de Jager en Fred van 
Lieburg, ‘Wie waren de ‘kleine luyden’? Het Volks-
petitionnement van 1878’, Gen. Magazine voor 
Familiegeschiedenis, jrg. 22, no. 3 (2016) 56-59.

14  Exalto, De multiculturele refoschool; Wim de Jong, 
Heer en meester. Vrijheid van onderwijs 1917-2017 
(Woerden 2017).

Notengeschiedenis zou ingaan als het Volkspe-
titionnement. Ruim 300.000 orthodoxe 
protestanten richtten in de zomer van 
1878 hun smeekbede tot koning Willem 
III. De vorst moest hen te hulp komen 
door zijn handtekening niet onder de 
wet te plaatsen. Hoe konden arme 
orthodox-protestantse ouders anders het 
schoolgaan van hun kinderen betalen? 
De ondertekenaars, aldus de tekst van 
de petitie “met den alles verwoestenden 
stroom van ongeloof en materialisme 
nog niet geheel (…) afgedreven”12, wer-
den uiteindelijk door de koning teleurge-
steld. Willem III plaatste toch zijn hand-
tekening onder de wet, die een volgende 
stap in de onderwijswetgeving was. 
Overigens had de petitie wél effect: het 
vormde een belangrijke stimulans in de 
ontwikkeling van de Anti-Revolutionaire 
Partij en het gemeenschapsgevoel van 
orthodox-protestanten in Nederland.13 

Na 1878 ontwikkelde het politieke 
debat zich verder, totdat in 1917 uitein-
delijk een belangrijke uitruil plaatsvond 
van politieke strijdpunten: het onder-
wijs en het kiesrecht. Deze uitkomst 

 

Een serie lezingen gegeven met medewerking van:
dr. Ewart Bosma, prof. dr. James Kennedy, dr. Frank van Riet, prof. dr. Peter Romijn en drs. Robin te Slaa.

&
De presenta� e van het boek: Kring 71: De NSB in het Westland (drs. Philip van den Berg)

 met medewerking van: burgemeester Van der Tak en prof. dr. Romijn.

Het symposium begint om 9.30 en eindigt rond 14.45 uur. Voor het bijwonen van de boekpresenta� e bent u 
welkom vanaf 15.00 uur. Het offi  ciële gedeelte begint om 15.15 uur.

Na de presenta� e en overhandiging van het boek Kring 71: De NSB in het Westland is er gelegenheid om na 
te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Voor 25,- euro kunt u deze geheel verzorgde dag bijwonen, de toegang tot de boekpresenta� e is gra� s. 
Loca� e: De Kiem, Kon. Julianaweg 91, 2691 GC  ’s-Gravenzande (Gemeente Westland)

Voor verdere informa� e en aanmelding kunt u terecht op www.srgo.nl 

 

 

had wellicht niemand in 1878 kunnen 
voorspellen. De politieke én religieuze 
aanloop tot deze Pacificatie lijkt vaak 
een vergeten thema. Herlezing van bron-
nen, zo laat dit artikel zien, kan licht 
werpen op oude vragen die zich in een 
nieuwe politieke omgeving manifesteren. 
We kunnen echter niet concluderen dat 
de strijd rond de inrichting van het lager 
onderwijs na 1917 over was, zo laten 
enkele recente publicaties zien.14 Ook 
anno 2017 wordt de discussie rond het 
lager onderwijs volop gevoerd. Kuy-
pers visie op onderwijsvrijheid is in het 
huidige politieke debat een kernthema: 
is het voor alle groepen in de samenle-
ving – denk aan orthodoxe protestanten 
of orthodoxe moslims – mogelijk om 
een eigen school te stichten, naar eigen 
inzichten? En, een tweede indringende 
vraag: kan de overheid zich op een af-
stand houden door de verantwoordelijk-
heid voor het lagere onderwijs allereerst 
bij de ouders leggen? Antwoorden die 
op deze vragen in de jaren 1870 werden 
gegeven, blijken ruim 140 jaar later nog 
volop actueel.

advertentie

Uitnodiging vergadering ter oprichting eener Christelijke School Beeld J.J. Verlinde
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ONDERWIJSRUBRIEK – DE TIEN TIJDVAKKEN DEEL 3

3. De tijd van monniken en ridders

Mysterie in de  
middeleeuwen
Tijdvak 3: De tijd van monniken en ridders

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

Naomi van den Born-Bikker

Zoals de meeste geschiedenisdocenten 
waarschijnlijk ook ervaren, zijn sommige 
onderwerpen niet erg geliefd bij leerlin-
gen. Met name het tijdvak van monniken 
en ridders bevat kenmerkende aspecten 
waar ik leerlingen niet snel warm voor 
krijg. Zo wordt het hofstelsel als lastig 
en saai ervaren. Aangezien motivatie een 
belangrijke factor is voor leren, is het re-
levant dit onderwerp in een andere vorm 
te gieten. Een werkvorm waar leerlingen 
doorgaans enthousiast op reageren, is de 
mysterieopdracht.1 

De mysterieopdracht
Bij een mysterieopdracht is het de bedoe-
ling dat de leerlingen een bepaald mys-
terie oplossen. In deze opdracht zullen 
zij naar aanleiding van een diefstal zelf 
uitzoeken hoe het eraan toeging op een 
domein in de middeleeuwen. Op basis 
van argumenten die de leerlingen uit 
citaten kunnen halen, wijzen zij vervol-

gens de persoon aan die ze als dader van 
de diefstal zien.   
De leerlingen ontvangen in tweetallen de 
opdracht. Deze luidt als volgt:

Jij bent rechter en moet de volgende 
situatie beoordelen: 

Het is laat in de middag in de zomer 
van het jaar 750 wanneer graaf Egibald 
zijn vrije boeren belasting laat betalen. 
Een voor een komen de boeren langs 
om hun pacht in te leveren – sommigen 
met veel tegenzin. Graaf Egibald 
vraagt de boeren iedere maand drie 
zakken met graan in te leveren. Bij 
het inleveren van de zakken graan 
wordt een notitie gemaakt door de 
rentmeester. Allen leveren die middag 
hun graan in en gaan weer terug naar 
hun land. Tijdens het inleveren van 
het graan komen de horigen juist van 
hun land af, op weg naar hun kleine 

boerderijen. De volgende ochtend 
keert graaf Egibald terug naar zijn 
opslagplaats en ontdekt dat één van 
zijn zakken is gestolen! Hij wil de dief 
zo snel mogelijk ontmaskerd hebben 
en roept daarbij de hulp in van een 
rechter. 

Als rechter moet je de volgende vragen 
beantwoorden:
1. Wie heeft het graan gestolen: de 
rentmeester, de horige, of de vrije boer? 
2. Wat is volgens jullie de reden voor de 
diefstal? 

Wat doet de leerling? 
De leerlingen krijgen in totaal twintig 
kaartjes met daarop uitspraken van een 
vrije boer, een horige, een rentmees-
ter, en een heer. Voordat de leerlingen 
kunnen concluderen wie volgens hen de 
dader van de diefstal is, dienen zij echter 
eerst uit te zoeken hoe het hofstelsel 
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in elkaar steekt. Aan de hand van de 
citaten zullen zij daarom eerst de twee 
bijgeleverde schema’s moeten invullen.2 
De leerlingen ontdekken wat de verschil-
len en overeenkomsten zijn tussen een 
horige boer en een vrije boer. Daarnaast 
moeten zij ook noteren wat de voor- en 
nadelen van die posities zijn. Wanneer zij 
hier een overzicht van hebben, maken de 
leerlingen op basis van de uitspraken een 
volgorde van mogelijke verdachten. Wie 
is in hun ogen het meest verdacht? Uit-
eindelijk kiezen ze een dader en moeten 
zij ook kunnen beargumenteren waarom 
diegene volgens hen het graan gestolen 
heeft. Wanneer je als docent merkt dat 
de leerlingen een verdachte hebben 
aangewezen, vraag je de verschillende 
groepjes hun antwoorden toe te lichten. 
Het is leuk om leerlingen met elkaar in 
discussie te laten gaan over de uitkom-
sten, indien daarvoor tijd beschikbaar 
is. Er is namelijk niet slechts één goed 
antwoord, maar meerdere uitkomsten 
zijn mogelijk. 

Afsluiting van de les
Wanneer het mysterie is opgelost, is het 
zinvol te onderzoeken of het lesdoel 
is behaald en de leerlingen de essentie 
van het hofstelsel hebben begrepen. Zij 
moeten het stelsel daarnaast ook in de 
context van de tijd kunnen plaatsen. 
Daarom luidt de laatste opdracht op het 
werkblad: verklaar vanuit elke positie 
(heer, horige, vrije boer) en in de context 

van de tijd waarom het hofstelsel een 
geschikte organisatievorm was. Bij het 
beantwoorden van deze vraag mogen de 
leerlingen de tekst in hun boek gebrui-
ken. Wanneer er geen tijd meer is in de 
les, is het een optie deze opdracht mee 
te geven naar huis. De docent kan dan in 
de volgende les met deze vraag starten 
om te achterhalen of het leerdoel in de 
vorige les is behaald, of om de opgedane 
kennis te activeren.

Het nut van deze werkvorm
Om verschillende redenen kan een mys-
terieopdracht goed als werkvorm in de 
klas worden ingezet. Allereerst werkt de 
opdracht motiverend. Leerlingen vinden 
het leuk om gezamenlijk een mysterie op 
te lossen. Daarnaast bleek tijdens mijn 
les in vwo 4 dat leerlingen graag met el-
kaar in discussie gaan over de vraag wie 
de dader zou kunnen zijn. Op deze wijze 
vergroot je het plezier in de geschiedenis-
les, maar nog belangrijker: de leerlingen 
gaan actief aan de slag met de stof. 
Een andere reden om een dergelijke 
werkvorm in te zetten, is het feit dat 
deze aansluit bij de kerndoelen van het 
geschiedenisonderwijs. Leerlingen moe-
ten niet alleen bepaalde kennis beheer-
sen, maar ook in staat zijn verschillende 
vaardigheden toe te passen. Een myste-
rieopdracht is een geschikte werkvorm 
om de vaardigheid standplaatsgebonden-
heid te oefenen. Volgens de kerndoe-
len dient de leerling menselijk gedrag 

(denken en doen) te kunnen verklaren, 
waarbij zij rekening moeten houden met 
verschillende factoren die de standplaats-
gebondenheid van mensen of een groep 
bepalen.3 In deze mysterieopdracht komt 
dit aan bod, omdat de leerlingen zich 
gaan inleven in de verschillende perso-
nages. 
Het boek The Big Six, van de hand van 
Peter Seixas en Tom Morton, biedt 
docenten handreikingen bij het oefenen 
van dergelijke historische vaardigheden. 
Het bevat ook een hoofdstuk over het 
inleven in historische personages. De 
auteurs schrijven dat leerlingen de sleutel 
hebben tot het begrijpen van historische 
gebeurtenissen wanneer zij multiperspec-
tiviteit inzien.4 Deze opdracht wil daar 
een kleine aanzet toe geven, en biedt 
eveneens de mogelijkheid de les te ver-
levendigen en een actieve werkhouding 
van leerlingen te bevorderen. 





RECENSIE ATJEH RECENSIE ORANJE TEGEN DE ZONNEKONING

Atjeh
Anton Stolwijk, 
Atjeh. Het verhaal van de bloe-
digste strijd uit de Nederland-
se koloniale geschiedenis, 
Amsterdam: Prometheus, 2016; 
312 blz., € 19,95,  
ISBN 978 90 3514 376 0.

Oranje tegen de 
Zonnekoning
Luc Panhuysen, 
Oranje tegen de Zonnekoning.  
De strijd van Willem III en Lodewijk XIV 
om Europa, 
Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas 
Contact, 2016; 589 blz., € 34,99, 
ISBN 978 90 4502 329 8.

In Atjeh. Het verhaal van de bloedigste strijd uit de 
Nederlandse koloniale geschiedenis brengt Anton 
Stolwijk heden en verleden bij elkaar. Schetsen van het 
hedendaagse Atjeh vormen de opmaat naar beschrij-
vingen van perioden uit de Atjehoorlog. Een oorlog die 
zijn sporen nog altijd trekt door de huidige samenleving. 

Een verlaten eiland wordt door middel van dagboek-
citaten en historisch onderzoek weer tot een levendig 
toneel: “het eiland waar het allemaal begon”. De Grote 
Moskee van Banda Atjeh blijkt een Nederlandse verzoe-
ningsgift geweest te zijn. Een gesprek met een Atjehse 
verkoper voert terug naar Atjehse vrijheidshelden of fa-
milietragedies: journalistieke anekdotes worden afgewis-
seld met historische beschrijvingen van de oorlog. De 
lange geschiedenis van de ‘pacificatie’ van Atjeh, die 
begon in 1873 en eigenlijk pas ophield met de Japanse 
inval in 1942, wordt verteld aan de hand van heden-
daagse ontmoetingen en overblijfselen. Stolwijks ge-
degen historisch onderzoek laat zien hoe de tijdgeest 
en de ontwikkelingen in de oorlog leidden tot nieuwe 
strategieën en ideeën over de pacificatie, die op hun 
beurt nieuwe fasen in de strijd tot gevolg hadden. Dat 
deze pacificatie jammerlijk mislukte, blijkt uit de onderti-
tel van het boek: het verhaal van de bloedigste strijd uit 
de Nederlandse koloniale geschiedenis. Hoewel deze 
claim wat ver gaat, komt uit het boek duidelijk naar 
voren tot welke gruwelijkheden deze oorlog leidde. 

Het boek van Stolwijk past binnen de hernieuwde 
belangstelling voor het Nederlandse koloniale verle-
den. In tegenstelling tot vele anderen neemt hij niet de 
dekolonisatie als uitgangspunt, maar juist de kolonisa-
tie. Dit maakt het boek enerzijds uniek, anderzijds is de 
dekolonisatie in het boek opvallend afwezig. Terwijl juist 
de ‘lessen’ van Atjeh zo belangrijk waren voor de oorlog 
die tussen 1945 en 1950 werd gevochten. 

De anekdotische vertelvorm maakt het soms lastig om 
een compleet beeld van de oorlog te krijgen. Tegelijker-
tijd slaagt Stolwijk er hierdoor in op beknopte wijze de 
gehele periode van strijd weer te geven, alsmede de 
impact die deze oorlog heeft gehad. Door de anekdoti-
sche inslag is Atjeh een zeer leesbaar boek!

Maar liefst veertig jaar lang, van de Franse inval in de Republiek 
in 1672 tot de Vrede van Utrecht van 1713, werden de levens van 
tientallen miljoenen Europeanen goeddeels beheerst door de 
rivaliteit tussen Lodewijk XIV en Willem III. Hun oorlogen verwoest-
ten complete landstreken; kostten het leven aan tienduizenden 
militairen en burgers; slorpten complete schatkisten leeg en legden 
economieën lam. 

De Zonnekoning had in zijn jeugd ervaren hoe rebellerende edelen 
de Bourbon-monarchie aan het wankelen hadden gebracht en 
was door zijn moeder en mentoren doordesemd met absolutis-
tisch gedachtegoed. Hij leefde voor zijn eigen koninklijke gloire en 
streefde ernaar het Franse territorium veilig te stellen door middel 
van annexaties en de verzwakking van buurstaten. Overtuigd van 
zijn vanzelfsprekende recht hiertoe en zelfverzekerd door zijn militair-
fiscale overmacht, maakte hij zich nauwelijks een voorstelling van 
de belevingswereld van zijn vijanden. 

Ironisch genoeg schiep Lodewijk op zijn eerste grote internationale 
podium, de Guerre de Hollande, zijn grootste tegenstrever. Willem III 
kwam aan de macht dankzij de Franse inval en wijdde vervolgens 
zijn leven aan het tegengaan van wat hij zag als Lodewijks streven 
om Europa diens katholieke ‘universele monarchie’ op te leggen. In 
alle opzichten was Willems eigen Engelse koningschap het tegen-
overgestelde van dat van zijn tegenstrever. Hij had de troon slechts 
overgenomen om een Engels-Nederlandse alliantie tot stand te 
brengen; was niet geïnteresseerd in ceremonieel en uiterlijk ver-
toon; en was uiteindelijk bereid om het Parlement de macht van de 
monarchie te laten beknotten.    

Oranje tegen de Zonnekoning is een meesterwerk. Panhuysen is 
erin geslaagd de bijzonder complexe Europese machtspolitiek 
glashelder neer te zetten. Bovendien weet hij daarbij de beide 
hoofdpersonen, maar nog het meest Willem, tot dicht op de huid te 
komen. We lezen over strategische besluitvormingsprocessen, diplo-
matie, oorlogvoering, godsdienstvervolging en belastingregimes; 
maar ook over hofintriges, de theatrale dimensie van koningschap, 
politieke ideologieën, de aanleg van paleizen, en tuinarchitec-
tuur. Door veelvuldig de hoofdpersonen aan het woord te laten, 
toont Panhuysen hoe Lodewijk en Willem zichzelf, hun koningschap 
en hun beleid zagen, maar ook hoe zij gedurende de jaren over 
elkaar en hun rivaliteit dachten. Daarnaast bekijken we hun relatie 
door de ogen van verschillende belangrijke figuranten. Voor de 
specialist bevat het boek weliswaar geen nieuwe inzichten, maar 
aan een breder publiek biedt het een razend goed geschreven en 
gecomponeerde, en wetenschappelijk verantwoorde pageturner. 

Marleen van den Berg Gijs Rommelse
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Boeren werkzaam voor hun heer Beeld Wikimedia

Noten
1  Deze opdracht is gebaseerd op de opdracht 

die staat op de website http://geschiedeni-
sendidactiek.wp.hum.uu.nl/files/2013/02/
Het-mysteriespel-Het-gestolen-graan.pdf. De 
opdracht hier beschreven is aangepast aan 
het niveau van een havo 4- of vwo 4-klas, opdat 
deze aansluit bij het kenmerkend aspect: de 
vrijwel volledige vervanging in West-Europa van 
de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoor-
zienende agrarische cultuur, georganiseerd via 
hofstelsel en horigheid. 

2  Zie voor de schema’s en citaten: www.christen-
historici.nl.

3  http://www.examenblad.nl/examenstof/
syllabus-2016-geschiedenis-vwo/2016/vwo/f=/
geschiedenis_vwo_def_versie_2016.pdf.

4  Peter Seixas en Tom Morton, The Big Six. Historical 
Thinking Concepts (Toronto 2013) 148. 
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Boekenlint
Lyndal Roper, 
Luther. Een biografie, 
Amsterdam: Ambo/Anthos, 2017; 512 
blz., € 39,99, ISBN 978 90 2632 131 3. 
Het jaar 2017 staat in het teken van 
de herdenking van vijfhonderd jaar 
reformatie. Aan het begin van dit 
herdenkingsjaar verscheen deze 
biografie over Luther van de hand 
van Lyndal Roper. De schrijfster deed 
tien jaar lang onderzoek voor dit boek 
en onderzocht opnieuw de primaire 
bronnen. Roper probeert Luther te 

begrijpen vanuit zijn eigen tijd en heeft daarmee geen theologi-
sche, maar een cultuurhistorische biografie geschreven. In deze 
nieuwe, gezaghebbende biografie laat zij zien hoe een ogen-
schijnlijk kleine daad van verzet leidde tot een strijd tegen de 
overheersende macht van de kerk. Roper beschrijft de tegenstrij-
dige psychologische krachten waardoor Luther werd gedreven 
en de enorme invloed die hij heeft gehad op het verloop van de 
Europese geschiedenis. 

Tony Brenton (red.), 
Keerpunten van de  
Russische Revolutie, 
Utrecht: Omniboek, 2017; 448 blz., € 
27,50, ISBN 978 94 0190 901 3. 
Karl Marx en Friedrich Engels beschre-
ven in het Communistisch Manifest 
van 1848 hoe de klassenstrijd onver-
mijdelijk zou leiden tot het ontstaan 
van de communistische heilstaat. In 
dit recent verschenen boek beant-
woorden veertien vooraanstaande 
historici de vraag: was dit allemaal 
wel zo onvermijdelijk? Aan de hand 
van verschillende ‘keerpunten’ reconstrueren zij het verloop van 
de Russische Revolutie, waardoor het communisme greep kreeg 
op de Russische samenleving en zich definitief vestigde, en het 
begin bleek te zijn van een rigoureuze scheiding in de wereld. Een 
briljante geschiedenis over keerpunten in de Russische Revolutie 
en de geschiedenis van de Sovjet-Unie, precies honderd jaar na 
de Russische Revoluties van 1917.

Twan Geurts, De Nederlandse paus. 
Adrianus van Utrecht 1459-1523, 
Amsterdam: Balans, 2017; 320 blz., € 
21,90, ISBN 978 94 6003 121 2. 
Deze recent verschenen biografie 
beschrijft voor het eerst het leven van 
de enige paus uit de Lage Landen. Na 
een pontificaat van amper zeshonderd 
dagen overleed hij, moegestreden, onder 
verdachte omstandigheden. Pas ver na 
zijn dood kreeg hij erkenning als wegbe-
reider van de katholieke contrareformatie. 

Het is een meeslepend verhaal tussen riddertijd en renaissance, 
tussen adel en burgerij, tussen Rome en de vroegste reformatie. 
Twan Geurts bestudeerde de oudste en de meest recente litera-
tuur, maar trad ook in de sporen van Adrianus en reisde hem 
achterna: van Utrecht naar Leuven, en van Zaragoza naar Rome. 

Miskotte
Herman de Liagre Böhl, 
Miskotte. Theoloog in de branding, 
1894-1976, 
Amsterdam: Prometheus, 2016;  
360 blz., € 35,00,  
ISBN 978 90 3514 480 4.

RECENSIE MISKOTTE

Met Miskotte. Theoloog in de branding schreef Her-
man de Liagre Böhl een originele biografie over de 
‘kunstenaar onder de theologen’. De auteur geeft 
aan dat hij méér wil brengen dan een theologische 
biografie, en maakt dit ook waar. Bij vlagen is het 
boek een psychologisch portret van een theoloog 
die worstelde met zijn geloof in God, zijn psychische 
labiliteit en zijn erotische fantasieën.

De Liagre Böhl beschrijft het leven van een groot, 
origineel theoloog, die twee aanzienlijke stromingen 
in het protestantisme samen wilde brengen. Ener-
zijds was hij een modern predikant met rationele 
scepsis, anderzijds was hij diepgaand beïnvloed 
door de orthodox-calvinistische theologie. Gunning, 
Kohlbrugge, Rosenzweig en Barth waren Miskottes 
grootste inspiratiebronnen. Zij brachten hem tot de 
vereniging van Bijbels onderwijs, gereformeerde 
bevinding en modern, vrijzinnig levensgevoel. Via 
de intens op zijn tijd betrokken Miskotte biedt de 
auteur aan de lezer inzicht in de theologische en 
filosofische geschiedenis van de twintigste eeuw. Zijn 
biografie fungeert als een lens waarmee gekeken 
wordt naar dichters, denkers, schrijvers en theologen 
als H.F. Kohlbrugge, Karl Barth, Martin Buber, Henriette 
Roland Holst en Thomas Mann.

Stilistisch is het boek van De Liagre Böhl geslaagd. 
De biografie leest, ondanks de vele verwerkte 
informatie, erg goed. Kenmerkend zijn de vele 
citaten uit de dagboeken van Miskotte. Uit deze 
dagboeken komen zijn stemmingsschommelingen, 
mystieke vervoeringen en de worstelingen met zijn 
schuldgevoelens naar voren. Dit geeft de biografie 
een menselijke kant. Doordat de dagboeken een 
centrale plaats innemen in de biografie, blijft er 
echter weinig ruimte voor een kritische weging van 
Miskottes betekenis voor de theologie.

Een zeer sterk punt van de biografie is de be-
knoptheid van de schrijver: in 330 pagina’s wordt 
een redelijk compleet beeld geschetst van een 
veelzijdig theoloog. Op de opmaak en uitgave van 
het boek is niet beknibbeld, wat het geheel maakt 
tot een waardige biografie over een groot theoloog.

Koos-jan de Jager

TENTOONSTELLINGEN & AGENDA

Elke woensdag vanaf 2 februari 2017 
tot 20 april 2017
Universiteit Leiden, Leiden
LUCIS en het departement van Midden-
Oostenstudies aan de Universiteit Leiden 
verzorgen een reeks voorjaarscolleges 
over de recente geschiedenis en ontwik-
kelingen in het Midden-Oosten. De col-
leges worden elke woensdag gegeven 
door bekende wetenschappers wiens 
onderzoek een aspect van het Midden-
Oosten betreft. De colleges zijn afwis-
selend in het Nederlands en Engels, en 
gratis toegankelijk.
Meer informatie: universiteitleiden.nl 

Maandelijks op woensdag vanaf  
januari 2017 tot en met mei 2017
Verzetsmuseum, Amsterdam
Het Verzetsmuseum organiseert vijf 
lezingen over de bezetting in Nederland. 
De lezingenserie luistert naar de naam 
Helden en Schurken. Diverse historici 
zullen uit deze periode verschillende 
thema’s belichten die met het verzet te 
maken hebben. 
Meer informatie: verzetsmuseum.org

Datum: 18 maart 2017
Aula Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
In samenwerking met het Huygens 
Instituut voor Nederlandse Geschiede-
nis en de Koninklijke Bibliotheek (KB) 
organiseren de Vrienden van De Witt een 
congres over de vrouwelijke relaties van 
Cornelis en Johan de Witt. Sprekers op 
het congres Vrouwen rondom Johan de 
Witt zijn onder anderen Olga van Marion 
en Luc Panhuysen.
Meer informatie: kb.nl


De VOC , ’s werelds eerste multinational, is 

jarig. De organisatie uit 1602 wordt her en 
der herdacht, zoals in het Westfries Museum 

in Hoorn. Liever een ander museum? Of eens een 
college geschiedenis volgen? Deze agenda geeft 
een handig overzicht. Organiseert u een bijeen-
komst of tentoonstelling? Laat het weten via  
christenhistorici.nl/contact-met-de-redactie.'

Rick Moeliker

17 december 2016 t/m 9 april 2017
Het Westfries Museum in Hoorn stelt 
onder de titel Vêrlander. Weeskinderen 
van de VOC foto’s tentoon van Geerten 
Snoeijer. Hij portretteerde dertig nako-
melingen van de contacten tussen de 
mannen van de VOC en de inheemse 
bevolking. Tijdens het maken van de 
foto’s werd Snoeijer begeleid door 
historicus Bart de Graaf, antropologe 
Nonja Peters en taalwetenschapper 
Aone van Engelenhoven. 
Meer informatie: wfm.nl 

28 januari 2017 t/m 7 januari 2018
Fibula’s is een tentoonstel-ling van het 
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. 
Voor deze tentoonstelling zijn vierhon-
derd fibula’s verzameld. Een fibula is 
een kledingspeld en wordt vaak door 

archeologen gevonden. Ze werden 
met name gebruikt in de oudheid en 
de middeleeuwen. 
Meer informatie: rmo.nl

18 januari 2017 tot 18 april 2017
In het kader van de Tweede Kamerver-
kiezingen heeft het Historisch Docu-
mentatiecentrum aan de Vrije Universi-
teit een tentoonstelling samengesteld 
met politieke affiches uit de periode 
1925-1979. Uit het archief van de Anti-
Revolutionaire Partij is een selectie van 
verkiezingsaffiches gemaakt. De ten-
toonstelling is de komende maanden 
te bezichtigen in de erfgoedvitrines bij 
de ingang van de Universiteitsbiblio-
theek in het hoofdgebouw van de Vrije 
Universiteit op de eerste verdieping. 
Meer informatie: hdc.vu.nl

Tentoonstellingen

Agenda
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