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Velden vol kleuren, paars, wit, geel, roze, 
oranje en rood, de kaarsrechte bedden in 
de verte naar elkaar toelopend totdat een 
dijk met populieren de akker loodrecht 
afsnijdt. Ik herken deze tulpenbedden uit 
mijn jeugd op Goeree-Overflakkee. Pas 
reed ik weer eens over het eiland, waar de 
grijsbruine kleigrond was getransformeerd 
in een bloeiende vlakte. Vroeger genoot ik 
ervan als ik erlangs reed, op de fiets naar 
school. Nu zag ik tientallen mensen hun 
auto’s parkeren naast de tulpenpercelen. Ze 
liepen door de bedden alsof het openbaar 
terrein was. Het was hen niet te doen om het 
plukken van de lentebloemen. Ik zag hun 
armen, op een onnatuurlijke manier voor 
zich uitgestrekt.

Natuurlijk, ze maakten selfies.
De Insta-generatie heeft z’n intrede gedaan. 
Zomaar eens genieten vanaf de fiets of 
door het autoraam is er niet meer bij. Ge-
nieten leg je vast. Voor jezelf, om zo je eigen 
levensverhaal vast te leggen. Voor anderen, 
om te laten zien hoe geweldig je biografie 
is. Natuurlijk is dat selectief winkelen in ons 
bestaan. School, studie, werk, huishouden 
en gezin: veel dingen moeten gewoon 
gebeuren. Ze kosten soms bloed, zweet en 
tranen, en zijn lang niet altijd zo leuk dat 
we het willen vermelden in een van onze 
socialemedia-archieven. 
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Omslag: De feestelijke inwijding van de Willemsstraat 
op 24 augustus 1857. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Een van de oudste handschriften van het Wilhelmus beeld RD

Al lang voordat Facebook, Twitter en Instagram 
de lucht in werden geslingerd, werd soms al te 
makkelijk het eigen verleden geconstrueerd 
met aansprekende beelden. Niet dat dat erg 
is; zolang maar duidelijk is dat de geschiede-
nis vaak niet geheel in de pas loopt met die 
romantische visie erop. Anne Petterson laat zien 
hoe de Willemsstraters in negentiende-eeuws 
Amsterdam met vuur de eenheid van God, Ne-
derland en Oranje uitdroegen. En dat Datheen 
zeer waarschijnlijk het ‘Wilhelmus’ heeft geschre-
ven, betekent dat we het gangbare beeld van 
hem als vrome psalmdichter moeten herzien.
 
Als geschiedenis ons af en toe niet de oren 
wast, klopt er iets niet. Historici zoeken niet 
alleen Instagram-plaatjes, opdat de lezer zich 
makkelijk kan vereenzelvigen met vroeger. Dat 
is covermateriaal om de verkoop te stimuleren. 
Ook goed, maar in de lawines van likes en 
instemmend klapvee op sociale media kunnen 
we wel wat tegenspraak gebruiken. 
Tegenspraak herijkt onze zoektocht naar fun-
damentele waarden uit het verleden. Dan pas 
kunnen we die waarden overhevelen naar onze 
tijd en proberen te gebruiken als wegwijzer voor 
ons handelen. Mooie plaatjes levert het niet al-
tijd op. Maar eendagsvliegen stillen de honger 
naar genot niet. Op diepzinnige antwoorden uit 
het verleden blijf je echter kauwen. 

Ardjan Logmans 
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Opmerkelijke archeologische 
opgravingen in Tiel

Computeranalyse bevestigt: 
George III was manielijder

Historisch Nijmegen verrijkt zich met 
middeleeuwse donjon  

Historicidagen zijn voor de  
geschiedenisliefhebber onmisbaar

Hongarije wil Heineken-logo 
verbieden

Benoemingen

In het Brabantse Tiel zijn de afgelopen maanden 
bijzondere archeologische vondsten gedaan. In het 
grootste archeologische project sinds de aanleg 
van de Betuwelijn zo’n twintig jaar geleden vond 
men voorwerpen uit de steentijd, bronstijd, ijzertijd, 
Romeinse tijd en de middeleeuwen. De oppervlakte 
van het onderzoeksveld beslaat maar liefst zesendertig 
voetbalvelden. Het project is in november 2016 van 
start gegaan en loopt nog door tot oktober 2017. Tot 
de bijzonderste ontdekkingen behoren met name 
objecten uit de Romeinse tijd. Er zijn vooral veel 
religieuze voorwerpen en de nodige beeldhouwwerken 
gevonden, wat kan wijzen op de aanwezigheid van een 
heiligdom. 

Koning George III (1738-1820) van het Verenigd 
Koninkrijk leed aan acute manische episodes. 
Deze conclusie is niet zo verwonderlijk, 
aangezien hij bij leven al bekend stond 
als “mad king” De manier waarop deze 
bevindingen tot stand kwamen is dat echter 
wel. Door middel van een computeranalyse 
van honderden brieven van de koning werd 
het al snel duidelijk: George III was een 
manielijder. Dit betekent dat hij leed aan 
stemmingsstoornissen waarin hij een extreem 
groot gevoel van eigenwaarde had. Als 
manielijder vormde de koning een gevaar voor 
zichzelf en zijn omgeving. 

Een bezoek aan Nijmegen is nu al niet te versmaden. 
De stad ademt geschiedenis en dit zal nog verder 
toenemen door de bouw van een middeleeuwse 
donjon. Het heeft even geduurd, maar de kogel is door 
de kerk: nog dit jaar zal gestart worden met de bouw 
van deze vijftig meter hoge toren aan de oever van de 
Waal. De bouw van deze replica kost zo’n vijf miljoen 
euro. Het is de bedoeling dat het historische bouwwerk 
zeven verdiepingen zal krijgen, die alle toegankelijk 
zullen zijn voor publiek. Vastgoedontwikkelaar Haystack 
heeft de verantwoordelijkheid voor de bouw op 
zich genomen en wil de donjon onder meer gaan 
gebruiken voor culturele evenementen, exposities en 
historische manifestaties. 

Geschiedenisminnend Nederland heeft iets om naar uit te 
kijken: de historicidagen. Dit naar de Duitse Historikerdagen 
gemodelleerde evenement wordt dit jaar van 24 tot en 
met 26 augustus in Utrecht georganiseerd, op initiatief 
van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap in 
samenwerking met de Universiteit van Utrecht. Het 
aanbod bestaat uit drie dagen vol inspirerende lezingen, 
debatten en workshops over alle mogelijke aspecten van 
geschiedbeoefening, en is toegankelijk voor alle historici: 
studenten, docenten, onderzoekers, historici werkzaam 
in archieven, musea, erfgoed, zzp’ers, kunsthistorici en 
publiekshistorici. Deze dagen van ontmoeting zijn nu eens 
niet voorbehouden aan academici of geschiedenisleraren, 
maar te bezoeken door eenieder met een hart voor historie. 

Heden en verleden kunnen nauw met elkaar verweven zijn. 
Soms is dat prettig, vaak kan het pijnlijk zijn. Die pijn kan 
tot opmerkelijke besluiten leiden. Zo ook de overweging 
van de Hongaarse regering om elke verwijzing naar het 
communistische tijdperk te verbieden, zelfs als het geheel 
niet als verwijzing bedoeld is. Dit heeft directe gevolgen voor 
de Nederlandse bierbrouwer Heineken, wiens logo bestaat 
uit een rode ster. Aanleiding genoeg voor de Hongaarse 
premier Orban om dit logo ter discussie te stellen. Hij ziet het 
als zijn morele plicht om “elke verwijzing naar een totalitair 
systeem te verwijderen”. Niet alleen Heineken kan een 
verbod tegemoet zien; ook het oliebedrijf Texaco dient een 
nieuw logo te ontwerpen wanneer het zijn producten nog 
langer aan de man wil brengen in Hongarije. 

Wim van Meurs is per 1 februari 2017 
benoemd tot hoogleraar Europese Politiek 
Geschiedenis aan de Faculteit der Letteren 
van de Radboud Universiteit te Nijmegen. 
Vanaf 2004 is hij al aan deze universiteit 
werkzaam, waar hij vooral onderzoek verricht 
naar de geschiedenis van Oost-Europese 
landen. Alec Badenoch zal de komende vijf 
jaar de leerstoel Beeld en Geluid bekleden 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is 
per 1 januari 2017 benoemd als bijzonder 
hoogleraar. Het doel van zijn leerstoel is om 
vanuit het nationale audiovisuele erfgoed 
onderzoek te verrichten naar netwerken van 
mensen, programma’s, technologieën en 
ideeën die nationale grenzen overstijgen. 

NIEUWS

Romeins balsarium met badhuisscene 2de of 3de eeuw na Chr. 
Beeld ADC ArcheoProjecten

Zo gaat de Donjon eruit zien Beeld Omroep Gelderland

Logo’s Heineken Beeld Transparant

Koning George III, schilderij uit 1762 Beeld Wikimedia

Wim van Meurs Beeld Radboud Universiteit

Historicidagen 2017 Beeld Transparant
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VAN WIE IS HET WILHELMUS?

Op 10 mei 2016 hield digitalhumanitiesonderzoeker Mike Kestemont de Louis 
Peter Grijp-lezing met als titel ‘Wilhelmus, Wilhelmi: met de computer op zoek 
naar de auteur van het Nederlandse volkslied’. Op basis van digitaal onderzoek 
concludeert Kestemont dat Petrus Datheen een goede kandidaat voor het au-
teurschap van het anonieme ‘Wilhelmus’ is. “Het ultieme bewijs voor het auteur-
schap zullen we wellicht nooit vinden, maar het heeft er alles van dat we met 
dit nieuwe onderzoeksspoor de dichter van het ‘Wilhelmus’ op de hielen zitten”, 
aldus Mike Kestemont. Samen met onderzoekers van het Meertens Instituut en 
de Universiteit Utrecht werden de onderzoeksresultaten uitgewerkt in een toe-
gankelijk boekje. Transparant spreekt met een van de onderzoekers, prof. dr. Els 
Stronks, werkzaam als hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse Letterkunde aan 
de Universiteit Utrecht.

“Datheen schreef 
wellicht Wilhelmus”

Marleen van den Berg en Koos-jan de Jager

Aan de Utrechtse universiteit voert prof. 
dr. Els Stronks al jarenlang onderzoek 
uit naar de media van de Nederlandse 
gouden eeuw in internationale context. 
In 1999 publiceerde Stronks samen met 
Huygens-kenner Ton van Strien een 
belangrijke studie naar religieuze poëzie 
in de zeventiende eeuw, onder de titel 
Het hart naar boven. In haar onder-
zoek heeft Stronks zich aangesloten bij 
digitale ontwikkelingen in het vakgebied 
van neerlandistiek. Zo onderzocht zij in 
2014-2015 in de Koninklijke Bibliotheek 
hoe en wanneer in Nederland rolpatro-
nen voor jongeren ontstonden. Ze deed 
dit door een grote groep gedigitaliseerde 
teksten, vooral liedteksten, te analyseren 
met gebruik van computerprogramma’s. 
Het digitale onderzoek naar de liedtekst 
van het ‘Wilhelmus’ past dus goed in 
het profiel van Els Stronks. Samen met 
Martine de Bruin van het Meertens 
Instituut; Tim de Winkel, afgestudeerd 
op een scriptie over het auteurschap van 
het ‘Wilhelmus’; en Mike Kestemont, 
onderzoeker aan de Universiteit Antwer-
pen, publiceerde Stronks begin 2017 het 
boekje Van wie is het Wilhelmus? In dit 
boekje worden de resultaten van het digi-

tale onderzoek naar het ‘Wilhelmus’ voor 
een breed publiek toegankelijk gemaakt. 

Met de computer op zoek
De Werkgroep Nederlands Lied en het 
Meertens Instituut organiseerden in 
mei 2016 de eerste Louis Peter Grijp-
lezing. Louis Grijp was als hoogleraar 
aan de Universiteit Utrecht een bekend 
onderzoeker van de Nederlandse lied- en 
muziekcultuur. Hij heeft in zijn onder-
zoek veel gedaan voor de ontwikkeling 
van het onderzoeksveld van de muziek-

cultuur in de Nederlanden, onder andere 
door de ontwikkeling van de digitale 
Nederlandse Liederenbank. In het najaar 
van 2015 werd Grijp ernstig ziek. Hem 
werd toen toegezegd dat er een jaarlijkse 
Louis Peter Grijp-lezing zou worden ge-
organiseerd op 10 mei. Dit is de dag dat 
het ‘Wilhelmus’ in 1932 tot Nederlands 
volkslied werd gekozen.

Het werd passend geacht om de eerste 
lezing over het ‘Wilhelmus’ te laten 
gaan. Aan de Universiteit van Antwerpen 
ontwikkelde Mike Kestemont nieuwe 
methoden om de stijl van auteurs te 
bepalen en te analyseren met allerlei 
computertechnieken. ‘Met de computer 
op zoek naar de anonieme auteur van het 
‘Wilhelmus’’ werd zo het onderwerp van 
die eerste lezing. Louis Grijp was erg blij 
met het nieuwe computeronderzoek van 
Kestemont. “Hij voorzag misschien wel 
dat Mike dat onderzoek in beweging zou 

kunnen brengen”, aldus Stronks. 
Alle bekende zestiende-eeuwse versies 
van het ‘Wilhelmus’ zijn anoniem over-
geleverd. De Nijmeegse rector Verheiden 
was in 1602 de eerste die een auteur aan-
wees: Filips Marnix van Sint-Aldegonde. 
Een andere vroegzeventiende-eeuwse 
bron noemde Dirck Volckertsz. Coorn-
hert als auteur. Later werden onder 



Marnix leest het Wilhelmus voor aan Willem van Oranje, 19e-eeuws schilder door Jacob Spoel Beeld Wikimedia

“Datheen is voor velen een heel grote 
onbekende, dus we hebben veel over 
hem moeten uitleggen.”
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teksten. Die parser bleek ook voor het 
‘Wilhelmus’ goed te werken. Bovendien 
heeft een tiental studenten meegeholpen 
om handmatig fouten uit de ontledingen 
te halen. De woordsoorten in de teksten 
in het corpus zijn dus zo foutloos moge-
lijk benoemd, en dat maakt de daarop-
volgende analyse van functiewoorden 
betrouwbaarder. Het allersterkste bewijs 
is echter eerder historisch dan compu-

tationeel van aard. Het ‘Wilhelmus’ is 
geschreven op een Franse melodie, ont-
staan in de Franse stad Chartres toen die 
belegerd werd in 1568. Niemand in de 
Nederlanden kende die melodie, voor zo-
ver we nu via Louis Grijps Nederlandse 
Liederenbank kunnen nagaan. Het was 
dus altijd een raadsel waarom de auteur 
die melodie koos. Maar Datheen was 
naar alle waarschijnlijkheid bij Chartres 
tijdens dat beleg. Dat is voor ons een 
overtuigend bewijs.”

Hoe verandert dit onderzoek de 
discussie rond het auteurschap 
van het ‘Wilhelmus’?
“De bewijskracht van de computer 
ligt in ons onderzoek in het kwantita-
tieve en niet in het kwalitatieve. Dat 
wil zeggen dat we vooral letten op hoe 
vaak woorden voorkomen en waar ze 
voorkomen. Onderzoek naar de beteke-
nis van woorden laten we grotendeels 

achterwege. In het geval van het ‘Wil-
helmus’ is die tegenstelling heel scherp: 
onderzoekers als Bram Maljaars – van 
wie we overigens een heel uitgebreide en 
zeer gefundeerde reactie op ons onder-
zoek kregen die we in onze publicatie 
konden verwerken – hebben conclusies 
getrokken op basis van gegevens over het 
zeer spaarzame gebruik van ‘du/gij’ in 
het ‘Wilhelmus’. Deze woorden komen 
maar een paar keer voor. In verband met 
het rijm kiest de auteur van het ‘Wilhel-

mus’ niet consequent voor het een of 
het ander. De vaak als auteur genoemde 
Marnix gebruikte veelal ‘du’ om God aan 
te spreken, en kon hij dan wel de auteur 
zijn van een regel als ‘Mijn schild ende 
betrouwen zijt Gij o God, mijn Heer’? In 
die regel maakt rijmdwang het gebruik 
van ‘gij’ niet noodzakelijk, dus schreef 
Marnix dit wel? 
Traditioneel onderzoek hechtte dus veel 
betekenis aan zo’n kleinschalig ver-
schijnsel, terwijl de computer kijkt naar 
grootschalige patronen van woorden die 
op zichzelf weinig betekenis hebben. 
Het is niet of nauwelijks tegen elkaar 
af te wegen, en het is erg moeilijk om 
een discussie die altijd door inhoud en 
analyse van de inhoud werd gedomi-
neerd nu ineens de kant van de aantallen 
op te duwen. Digitale argumenten staan 
in het wetenschappelijke debat naast 
historische argumenten. Wij gebruiken 
uitkomsten uit het traditionele onder-
zoek om ons computationele onderzoek 
aan te vullen. Uit het proefschrift van 
G.J.A. Ruys, die in 1919 een biografie 
over Datheen schreef, blijkt dat Datheen 
bij het beleg in Chartres was. Ruys werd 
door de Eerste Wereldoorlog ernstig 
belemmerd in het raadplegen van Duitse 
archieven en kon om die reden niet heel 
precies zijn op dit punt. Dus als een van 

anderen Jan Fruytiers, Johan Baptista 
Houwaert en Willem van Haecht aan 
het rijtje mogelijke auteurs toegevoegd. 
Vanaf de negentiende eeuw, toen de 
neerlandistiek als wetenschappelijk  
vakgebied ontstond, kwam het auteur-
schap voortdurend en met steeds grotere 
stelligheid ter sprake. Jan Christiaan  
Kobus en Willem G.H. Rivecourt 
schreven in het Beknopt biographisch 
handwoordenboek van Nederland uit 
1857 dat het “meer dan waarschijnlijk 
is” dat het ‘Wilhelmus’ door Marnix 
geschreven werd. Jan ten Brink schreef 
het ‘Wilhelmus’ in 1867 in zijn Schets 
eener Geschiedenis der Nederlandse Let-

terkunde zonder meer aan Marnix toe.
Om te achterhalen wie de werkelijke 
auteur van het ‘Wilhelmus’ was, baseer-
den onderzoekers zich tot nu toe vooral 
op tekstuele bewijzen: metrum, woord-
patronen en stijl. Het ‘Wilhelmus’ en 
teksten van auteurskandidaten werden 
zorgvuldig gelezen en passages vergele-
ken. Het proefschrift van Bram Maljaars, 
Het Wilhelmus: auteurschap, datering 
en strekking. Een kritische toetsing en 
nieuwe interpretatie (Kampen 1996), 
is een voorbeeld van onderzoek naar 
tekstuele bewijzen. Ook de melodie 
werd door onderzoekers gebruikt om de 
auteur van het ‘Wilhelmus’ te identifice-
ren. Deze methodes zijn erg tijdrovend 
en dit weerhield onderzoekers ervan om 
vrij willekeurige teksten en dichters in de 
analyses op te nemen. Met het computer-
onderzoek is dit veel beter mogelijk en 
ook gedaan.
Stronks: “Met behulp van stylometrische 
technieken (zie kader ‘Wat is stylome-
trie?’) onderzocht Mike Kestemont een 
groep teksten van mogelijke auteurs 
van het ‘Wilhelmus’: Marnix van Sint-
Aldegonde, Lucas D’Heere, Van Haecht, 
Coornhert en Fruytiers. Datheen was een 
van de vele auteurs van wie we teksten 
gebruikten in het corpus, en tot onze ver-
rassing kwam hij steeds als beste optie 
eruit. Datheen bleek in beide gebruikte 

technieken als meest waarschijnlijke 
kandidaat te worden aangewezen.”

Waren de uitkomsten van het digi-
tale onderzoek verrassend?  
“Jazeker! In alle eeuwen is Petrus Da-
theen, voor zover wij wisten, nog nooit 
eerder als auteur van het ‘Wilhelmus’ 
geopperd. Hij is ook een heel onwaar-
schijnlijke kandidaat: hij was op het 
eind van zijn leven immers in een heftige 
ruzie met Willem van Oranje verwikkeld. 
Bovendien was hij door zijn psalmbe-
rijming, zeker na de achttiende eeuw, 
voor velen hét toonbeeld van een minder 
geslaagd dichter.”

Hoe sterk is het digitale bewijs?
“We moeten voorop stellen dat het 
‘Wilhelmus’ te kort is om met de huidige 
technieken tot een echt betrouwbare 
toewijzing aan een specifieke auteur 
te komen. De techniek heeft eigenlijk 
vijfduizend woorden nodig, terwijl het 
‘Wilhelmus’ er maar vijfhonderd heeft. 
Bovendien kunnen die technieken ook 
nog niet vlekkeloos omgaan met het 
zestiende-eeuwse Nederlands. Maar 
Mike Kestemont heeft tijdens zijn pro-
motie veel gedaan om een zogenaamde 
parser (een programma dat teksten kan 
ontleden op woordsoorten) te ontwikke-
len voor veertiende- en vijftiende-eeuwse 

VAN WIE IS HET WILHELMUS?
PERSONALIA
Prof. dr. Els Stronks 
(1965) is hoogleraar 
Vroegmoderne Neder-
landse Letterkunde bij 
het departement Talen, 
Literatuur en Communi-
catie van de Universiteit 

Utrecht. Haar onderwijs en onderzoek 
concentreert zich op multimediale 
literatuur uit de Nederlandse gouden 
eeuw (woord, beeld, muziek), op de 
internationale inbedding van die 
literatuur, en op de digitale ontwikke-
lingen in het vakgebied (van digitale 
onderzoeksplatforms tot educatieve 
websites). 

“Datheen was een van de vele auteurs 
van wie we teksten gebruikten in het 
corpus, en tot onze verrassing kwam 
hij steeds als beste optie eruit.”

Stylometrie is het onderzoeksveld 
waarin de schrijfstijl van teksten op 
kwantitatieve wijze wordt geanalyseerd. 
Wetenschappers gaan met compu-
terprogramma’s op zoek naar kleine, 
schijnbaar betekenisloze elementen in 
de tekst. Het gaat hier om de functie-
woorden: grammaticale woorden zoals 
lidwoorden of voorzetsels. Deze woor-
den worden door schrijvers niet bewust 
verwerkt, dus imiteren van iemands 
schrijfstijl op basis van deze functie-
woorden is erg lastig. De gebruikte 
stylometrische technieken zijn gebaseerd 
op analyse van de woordsoorten in een 
tekst. Uit die analyse komen patronen, 
en die kun je onderling vergelijken om 
de auteur van tekst x op het spoor te 
komen. 
Met de eerste techniek, authorship at-
tribution, vraag je de computer bij wie 
de stijl van tekst x (de anonieme tekst 
die je wilt onderzoeken) het best past. 
Je maakt dan een corpus met tekst a, b, 
c, d enzovoort van auteurs die je kent. 

De computer analyseert dan de stijl van 
al die teksten en clustert ze. Vervolgens 
wijst de computer op basis van de stijl-
analyse aan welke auteur 
het beste past bij de stijl van de ano-
nieme tekst.
Met de tweede techniek, de authorship 
verification-techniek, vraag je de compu-
ter of het denkbaar zou zijn dat auteur x 
de auteur is van tekst x. Daar kun je dus 
ook het antwoord ‘nee’ op krijgen. In 
het ‘Wilhelmus’-onderzoek is gebruikge-
maakt van de impostors method. Hierbij 
meet de computer de afstand tussen 
schrijfstijlen van de anonieme tekst en 
een aantal bekende teksten van verschil-
lende kandidaat-auteurs. De basis-
gedachte is dat twee teksten die door de-
zelfde auteur zijn geschreven dichter bij 
elkaar zullen liggen dan een tekstpaar 
dat door twee verschillende schrijvers is 
vervaardigd. Bij beide computertechnie-
ken koos de computer voor Datheen als 
meest waarschijnlijke kandidaat-auteur 
van het ‘Wilhelmus’.

Wat is stylometrie?

Prof. dr. Els Stronks presenteert haar onderzoek naar denkbeelden over jongeren (2015) Beeld Koninklijke Bibliotheek



N.a.v. Mike Kestemont, Els Stronks,  
Martine de Bruin en Tim de Winkel, 

Van wie is het  
Wilhelmus? 
De auteur van het Nederlandse volkslied 
met de computer onderzocht,  
Amsterdam: AUP, 2017; 128 blz.,  
€ 17,95, ISBN 978 94 6298 512 4.
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wetenschap

VAN WIE IS HET WILHELMUS?

Maatschappelijk  
debat kan en mag 
niet zonder historici

Rick Moeliker

Waartoe is de geschiedwetenschap op aarde? Bij het stellen 
van deze wezensvraag staan vaak alle seinen op rood. Zo 
ook bij een diep gevallen volkspartij, waarvan enkele promi-
nenten zelfs menen dat ze nutteloos de aarde beslaat. Toch 
hoeft het stellen van deze vraag niet op een crisis te duiden. 
Elke zichzelf respecterende wetenschapper moet zich met 
deze vraag bezighouden en dit niet alleen overlaten aan 
wetenschapsfilosofen. 

Een van de bekendste antwoorden op de vraag wat de taak 
van historici is, werd gegeven door de Duitse historicus Leo-
pold von Ranke. Geschiedenis bedrijven is het navorsen van 
“wie es eigentlich gewesen”. Soms bekruipt mij echter het 
gevoel dat dit nobele doel getransformeerd is in l’art pour 
l’art. Er verschijnen diverse studies, gebaseerd op gedegen 
en gedetailleerd archiefonderzoek, die vrijwel alleen door 
vakbroeders of -zusters gelezen worden. Natuurlijk vormt 
het diepgravend historisch onderzoek een kerntaak van de 
historicus. Daaraan dient geen enkele geschiedkundige zich 
te onttrekken. 

Aan de historische faculteiten kan regelmatig een klaagzang 
op de NWO gehoord worden. Deze organisatie is niet al te 
scheutig met subsidies die het historisch onderzoek steunen 
en wil als klap op de vuurpijl ook nog eens een gedetail-
leerde aanvraag met daarin een duidelijk verwoorde maat-
schappelijke relevantie van het onderzoek. Hier is best wat 
op aan te merken, zeker wanneer het historisch onderzoek 
zich moet voegen naar de dubieuze wetten van het rende-
mentsdenken. Toch doen historici er verstandig aan de roep 
om maatschappelijke relevantie serieus te nemen. 

Ik heb de geschiedkundigen namelijk gemist in de afgelo-
pen campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Enerzijds 
is dat begrijpelijk, want je wilt als historicus je vingers liever 
niet branden aan uitspraken die verkeerd begrepen kunnen 
worden door een publiek dat zijn informatie vooral ontleent 
aan de sociale media. Volgens de Zwitserse geschiedfilosoof 
Hermann Lubbe vormt de historische wetenschap echter de 
beschrijving van identiteit als een dynamisch proces. Juist op 
dit terrein hadden historici een waardevolle bijdrage kunnen 
leveren. Dit debat moet de historicus niet alleen overlaten 
aan antropologen, journalisten en politicologen.

Een gemiste kans dus. Gelukkig zijn er de nodige historici 
die wel politiek actief zijn of zich mengen in het maatschap-
pelijk debat. Dit gaat echter ook weleens te koste van het 
historisch handwerk aan de academie. Een combinatie van 
beide taken blijkt vooralsnog lastig te zijn, maar lijkt mij zeker 
niet onmogelijk. Werk aan de winkel dus! 

Rick Moeliker is redactielid van Transparant.

COLUMN

de lezers van Transparant zich nog op 
die archieven zou willen storten, graag!”

Reacties en toe-eigening
Het ‘Wilhelmus’ is door de eeuwen heen 
door verschillende groepen omarmd, 
alsook het voorwerp van verhitte discus-
sies geweest. In de zestiende, zeven-
tiende en achttiende eeuw werd wel over 
het auteurschap van het ‘Wilhelmus’ 
gespeculeerd, maar dit leidde niet tot 
grootschalige discussies. In de negen-
tiende eeuw veranderde dit. De opkomst 
van natiestaten ging gepaard met een 
verlangen naar nationale symbolen: vlag, 
volkslied en helden. Dit vormde een goe-
de voedingsbodem voor de verering van 
de auteur van een nationaal volkslied. De 
negentiende-eeuwse kranten gingen de 
strijd om het volkslied (‘Wien Neer-
landsch bloed’, gedicht door Hendrik 
Tollens en officieel volkslied tussen 1832 
en 1933, of het ‘Wilhelmus’) steeds meer 
‘framen’ als een tweestrijd tussen de 
auteurs Tollens en Marnix. Dichterlijke 
kwaliteit en politieke boodschap van de 

auteur speelden hierbij een belangrijke 
rol. De populariteit van het ‘Wilhelmus’ 
hing in grote mate af van het feit of men 
orangist was of niet.
Met de oprichting van de Marnix 
Vereeniging in 1868, onder anderen 
door Abraham Kuyper, krijgt de poli-
tieke discussie een specifieker religieus 
karakter. De gereformeerden claimen 

Marnix als auteur van het ‘Wilhelmus’ 
om te bekrachtigen dat het een calvinis-
tisch te lezen lied is, waarin een pleidooi 
gevoerd wordt voor de hegemonie van 
kerk boven staat. Aan het begin van de 
twintigste eeuw wordt Datheen in de 
strijd rond het auteurschap betrokken. 
Inzet is de mate van ‘gereformeerdheid’ 

van het lied. Het ‘Wilhelmus’ wordt 
een middel om onderlinge verschillen 
van inzichten binnen de gereformeerde 
gezindte uit te vechten. In de aanloop 
naar de Tweede Wereldoorlog worden de 
geschiedenis als lied van de Opstand en 
de dichterlijke kwaliteiten van Marnix 
steeds belangrijker als reden om het 
‘Wilhelmus’ te omarmen. Op 5 april 

1940 pleitte prof. M.M. Telders voor de 
terugkeer naar nationale eenheid die het 
zestiende-eeuwse Nederland kenmerkte. 
Nederland kon zich symbolisch, net als 
toen in het echt gebeurde, achter Marnix 
scharen door hem als auteur van het 
‘Wilhelmus’ te erkennen. Via Marnix en 
diens steun aan Oranje werd de link naar 

In 1996 promoveerde Bram Maljaars 
op het proefschrift Het Wilhelmus. 
Auteurschap, datering en strekking. 
Een kritische toetsing en nieuwe in-
terpretatie (Kampen 1996). Transpa-
rant vroeg hem om een reactie op het 
nieuwste digitale onderzoek:
“De gedachte van Datheen als de 
dichter van onze nationale hymne is 
volstrekt nieuw. Niemand was tot nu 
toe op dat idee gekomen, ook ikzelf 
niet.
Dit onderzoeksresultaat heeft in de 
eerste plaats voor mij persoonlijk 
wetenschappelijke waarde. Niet 
alleen concludeerde ik in mijn dis-
sertatie in 1996 op basis van een 
uitvoerige analyse van de stilistische 
verschillen tussen het ‘Wilhelmus’ en 
het werk van Marnix tot de onmo-
gelijkheid van diens auteurschap; 
ik stak ook niet onder stoelen of 
banken dat ik Datheen daar eerder 
voor in aanmerking vond komen dan 
Marnix. Ik kende en ken de ‘kracht’ 
van vele verzen van Datheen van bin-
nenuit: tot mijn achttiende heb ik ze 
wekelijks in de zondagse eredienst 
gezongen. Algehele afwijzing van 
Datheens vermeende rijmelarij wijs 

ik dan ook, met 
overtuiging, van 
de hand. Hij 
heeft minder 
zwaar ‘gezon-
digd’ dan velen 
denken. Het 
geeft mij veel 
voldoening ach-
teraf op beide 

punten gelijk gekregen te hebben.
Verder vind ik dat ten aanzien van 
het geheel de nodige voorzichtig-
heid en relativering in acht genomen 
moeten worden. De auteurs zijn 
zich gelukkig ervan bewust dat een 
zuiver stylometrisch onderzoek op 
zichzelf nooit het definitieve bewijs 
kan leveren. Je kunt bijvoorbeeld 
niet uitsluiten dat er een tijdgenoot-
dichter was die bij gedaan onderzoek 
nog dichter op het ‘Wilhelmus’ blijkt 
te zitten dan Datheen. Concreet denk 
ik aan Joris Wybo, de vervaardiger 
van vele zogenaamd ‘schriftuurlijke 
liedekens’, door ‘Wilhelmus’-kenner 
Bert Hofman voor het voetlicht 
gebracht.
Intussen lijkt het mij wenselijk en 
ook mogelijk om bezwaren die tegen 

de kandidatuur van Datheen inge-
bracht zijn of zullen worden, zoveel 
mogelijk te ontzenuwen. Twee van 
dat soort bezwaren zijn inmiddels al 
van hun overtuigende waarde ont-
daan: dat Datheen in de tijd dat het 
‘Wilhelmus’ gedicht moet zijn met 
Willem van Oranje in de clinch lag, 
en de gedachte dat hij eenvoudigweg 
niet de dichterlijke capaciteiten bezat 
om zo’n prachtig lied als ons ‘Wilhel-
mus’ te vervaardigen.”

’Wilhelmus’-kenner Bram Maljaars geeft een reactie

het heden gelegd: koningin Wilhelmina’s optreden 
werd vergelijkbaar geacht met dat van Oranje 
eeuwen daarvoor. Ook na de oorlog bleef Marnix 
als auteur van het ‘Wilhelmus’ genoemd worden, 
maar een echt issue was het toen niet meer. De band 
tussen het huidige koningshuis en het ‘Wilhelmus’ is 
eveneens geen probleem meer. De enigen die na de 
Tweede Wereldoorlog nog via de band van Marnix 
en het ‘Wilhelmus’ een religieus-politieke zaak wil-
len maken van het auteurschap van het ‘Wilhelmus’ 
lijken de orthodox-gereformeerden. 

Wat waren de reacties op het nieuwe onder-
zoek vanuit gereformeerde kring? 
“Die reacties waren gemengd. Van sommigen 
kregen we al de dag van de lezing te horen: ‘Voor 
mij is het heel logisch dat Datheen het is.’ Wie naar 
de ijzersterke retoriek van Datheens psalmen kijkt 
en dan het ‘Wilhelmus’ met eveneens ijzersterke 
retoriek ernaast legt, ziet misschien ook wel over-
eenkomsten. Maar er waren ook mensen ‘tegen’: in 
het ‘Wilhelmus’ wordt nergens expliciet gezegd dat 
de protestantse ofwel gereformeerde kerk boven de 
nieuw te vormen Nederlandse staat zou komen te 
staan. Men kan zich dan niet indenken dat Datheen 
een kans heeft laten lopen om die theocratische visie 
te verspreiden. Ik noem die discussie toch ook weer 
een voortzetting van het toe-eigeningsproces, omdat 
zeker een deel van de lezers van het Reformatorisch 
Dagblad zeer graag zou zien dat Datheen de auteur 
van het ‘Wilhelmus’ is.”

Wat vond u van de reacties op het nieuwe 
onderzoek in de Nederlandse pers? 
“Datheen is voor velen een heel grote onbekende, 
dus we hebben veel over hem moeten uitleggen. Je 
ziet dat in de pers onze nuance snel verloren gaat. 
De Telegraaf kopte bijvoorbeeld: Datheen auteur 
van het ‘Wilhelmus’. Maar dat zeggen wij niet. Wij 
zeggen: Datheen is een mogelijke kandidaat voor 
auteurschap. Dat ‘mogelijke’ is natuurlijk geen 
nieuws. Hoe wij ons persbericht ook opstelden, er 
zal altijd wel een krant zijn die dit ervan maakt. 
Maar de meesten deden het heel netjes, hielden de 
onzekerheden goed in het verhaal.”
De maatschappelijke discussie over het auteurschap 
van het ‘Wilhelmus’ geeft aan het wetenschap-
pelijke onderzoek een nieuwe dimensie. Is het 
‘Wilhelmus’ geschreven door Datheen, een Vlaams-
Franse vluchteling? Dat versterkt het idee dat het 
‘Wilhelmus’ een uiterst ‘multicultureel’ volkslied 
is. Het debat over het ‘Wilhelmus’ komt met dit 
digitale onderzoek niet ten einde. Wellicht zal het 
juist zorgen voor een  opleving van de discussie. 
Dat deze discussie wordt gevoerd blijkt wel uit de 
politieke discussie rond het CDA-voorstel om het 
‘Wilhelmus’ op de Nederlandse scholen aan de leer-
lingen aan te leren. Het volkslied verbindt, zo luidt 
het bericht op de website van het CDA: “We mogen 
trots zijn op ons volkslied.” Maar of deze trots ook 
geldt voor de auteur van het ‘Wilhelmus’, dat is een 
ander verhaal.

Bram Maljaars

“De opkomst van natiestaten ging  
gepaard met een verlangen naar  
nationale symbolen, zoals een  
volkslied.”
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KLOOSTERKERK

De Haagse 
Kloosterkerk:  
herinneringsplaats 
van het  
gereformeerde  
verleden?



De Haagse Kloosterkerk dankt haar naam en faam aan de kerkgang van 
Maurits van Nassau in juli 1617. Van deze daad ging zowel een religieuze als 
een politieke boodschap uit. Sindsdien bleef de kerk een belangrijke rol ver-
vullen voor kerk en staat. Vanaf het begin van de negentiende eeuw, toen de 
belangstelling voor het vaderlandse verleden opleefde, werd meermaals terug-
gegrepen op gebeurtenissen die in de zestiende en zeventiende eeuw in en 
rondom de Kloosterkerk hadden plaatsgevonden. Met name Abraham Kuyper 
zou het verleden van de Klooster-kerk weer present stellen: hij beschouwde de 
kerk als een zichtbaar restant van het gereformeerde verleden. 

Lodewijk Kater

Op zondag 23 juli 1617 trok een stoet 
door de Haagse straten. Bestemming 
was de Haagse Kloosterkerk. Op het 
eerste gezicht niet zo bijzonder, ware het 
niet dat Maurits van Nassau zich in dat 
gezelschap bevond. Het was niet zozeer 
opmerkelijk dat hij naar de kerk ging als 
wel dat hij bewust naar de Kloosterkerk 
aan het Lange Voorhout ging – en niet 
naar de hofkapel of de Grote Kerk. De 
Kloosterkerk was namelijk twee weken 
eerder door de Haagse contraremonstran-
ten in gebruik genomen, of beter gezegd: 
in beslag genomen. Dat de kerkgang van 
Maurits niet in de mist van de geschiede-
nis is verdwenen, is mede te danken aan 
het werk van twee contemporaine ge-
schiedschrijvers, Jacobus Trigland en Ge-
rard Brandt. Laatstgenoemde schreef een 
vier delen tellend werk, getiteld Historie 
der Reformatie (1668-1674), waarin hij 

ook een deel wijdde aan de gebeurtenis-
sen in Den Haag rond het jaar 1617. Hij 
had deze periode niet zelf meegemaakt en 
maakte voor een aanzienlijk deel gebruik 
van het werk van Baudartius, Hugo de 
Groot, Johannes Uytenbogaert én Trig-
land. Trigland had de gebeurtenis wel zelf 
meegemaakt en zijn Kerkelycke geschie-
denissen (1650) vormden een vanuit con-
traremonstrants perspectief geschreven 
reactie op de Kerckelycke Historie (1647) 
van Johannes Uytenbogaert. 

De kerkgang van Maurits maakte van de 
Kloosterkerk een bijzondere locatie met 
een symbolische betekenis: de Klooster-
kerk werd de zichtbare splijtzwam van 
het conflict tussen de Haagse remonstran-
ten en contraremonstranten, alsook een 
herdenkingsmonument voor de contrare-
monstrantse ‘overwinning’. Anders dan 
de Statenvertaling, de Drie Formulieren 

van Enigheid of de Dordtse synode 
(1618-1619) behoort de Kloosterkerk 
niet tot de canon van het gereformeerde 
geheugen. In dit artikel wil ik nagaan hoe 
en in welke mate de Kloosterkerk tussen 
1617 en heden functioneerde als lieu de 
mémoire.

Lieux de mémoire: verkenning van 
een begrip
De term lieux de mémoire stamt uit de 
jaren 1980 en is gemunt door de Franse 
historicus Pierre Nora. Letterlijk bete-
kent het ‘plaatsen van herinnering’. In 
de woorden van Willem Frijhoff vormen 
lieux de mémoire “de uitkristallisering 
van een visie op het verleden die verbon-
den is met een bepaalde plaats, letterlijk 
of figuurlijk, een ritueel of zelfs een 
individu”.1 Er is dus sprake van een be-
wuste omgang met het verleden, waarin 
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vergaderingen waren zogeheten ‘synodale 
leerredes’ aan het begin en het einde van 
de synode. In deze leerredes werd van 
begin af aan veel aandacht besteed aan 
de tijd van de reformatie.8 Er werd echter 
geen melding gemaakt van de gebeurte-
nissen die in 1617 rondom de Klooster-
kerk speelden, ook niet wanneer dat voor 
de hand lag. Twee eeuwen na de kerk-
gang van Maurits maakte Isaäc Johannes 
Dermout, die lange tijd secretaris van de 
synode was, bijvoorbeeld geen vermel-
ding van deze gebeurtenis. Hoe anders 
was dat tijdens een herdenkingsdienst van 
de reformatie in 1857. De voorganger, 
Roelof Bennink Janssonius, voerde zijn 

gehoor mee naar 15 september 1525, 
toen Jan de Bakker – de uit Woerden 
afkomstige Lutheraan Johannes Pisto-
rius – de dood vond op de brandstapel. 
“Toehoorders,” zo zei hij, “geheiligd is 
de weg die naar dit bedehuis voert.” De 
martelaarsdood van Jan de Bakker had 
de weg naar de Kloosterkerk, en daarmee 
ook de kerk zelf, geheiligd en zodoende 
gemaakt tot een herinneringsplaats van 
de reformatie. De geschiedenis van de 
reformatie in de Nederlanden koppelde 
Bennink Janssonius nadrukkelijk aan 
de inname van de kerk door de Haagse 
contraremonstranten in 1617, toen “deze 
zelfde Kloosterkerk gewijd [werd] tot de 
prediking van het Evangelie der Hervor-
mers”.9 De Kloosterkerk functioneerde 
dus als een monument van de reformatie 
in de Nederlanden.

Kuyper en de Kloosterkerk
Meer dan enig ander was het Abraham 
Kuyper die de geschiedenis van de 
Kloosterkerk toe-eigende voor zijn eigen 
kerkpolitieke streven. Opgeleid als liberaal 
theoloog aan de Leidse universiteit, be-
woog Abraham Kuyper zich in de loop van 
de jaren 1860 meer en meer richting de 

orthodoxie. In de loop van de jaren 1870 
verslechterde de verhouding tussen Kuy-
per en het algemeen bestuur van de Neder-
landse Hervormde Kerk. Kuyper verweet 
het bestuur halfslachtigheid en hekelde het 
‘christendom boven geloofsverdeeldheid’. 
Het was name de ethisch-irenische richting 
die het in dezen moest ontgelden. Bekend 
is de polemiek die Kuyper halverwege de 
jaren 1880 voerde met Johannes Her-
manus Gunning jr. De aanleiding voor 
deze polemiek was een conflict tussen 
Kuyper en de kerkenraad van de Haagse 
hervormde gemeente over het gebruik van 
de Kloosterkerk. Kuypers streven naar 
de vorming van een eigen theologische 
opleiding had in 1878 organisatorisch 
vorm gekregen met de oprichting van de 
“Vereeniging voor Hooger Onderwijs op 
Gereformeerden Grondslag” (VHOGG). 
In 1880 kwam het tot de oprichting van de 
Vrije Universiteit, waarvoor jaarlijks een 
bidstond werd gehouden. Zo ook in 1885. 

In mei 1885 ontving de buitengewone 
kerkenraad van de Haagse hervormde 
gemeente een verzoek van mr. L.W.C. 
Keuchenius en G.H. Th. à Thuessink van 
der Hoop, beiden lid van de regelings-
commissie van de VHOGG. Zij vroegen 

bepaalde plaatsen (in de breedste zin van 
het woord) een symbolische betekenis 
krijgen. Wat is het eigene van lieux de 
mémoire? Lieux de mémoire functione-
ren als ijkpunten van het verleden, die 
gestalte krijgen in de interactie tussen 
geschiedenis, geschiedschrijving en herin-
nering. Geschiedwetenschap reikt door 
haar accenten en contextgebonden aan-
dachtspunten als het ware herinnerings-
plaatsen aan. Deze herinneringsplaatsen 
kunnen vervolgens een plek krijgen in 
het collectieve geheugen en overgedragen 
of toegeëigend worden.2 Waartoe dienen 
lieux de mémoire? Ze fungeren vaak als 
identity markers van een gemeenschap 
die door bepaalde kenmerken wordt 
afgebakend. In dat geval is er sprake 
van een herinneringscultuur. Degenen 
die in staat zijn de collectieve herinne-
ring te beïnvloeden, kan men aanduiden 
als ‘herinneringsmanagers’. Abraham 
Kuyper was een goed voorbeeld van hen, 
zoals verderop duidelijk zal worden. De 
waarde van het concept lieux de mémoire 
voor de geschiedschrijving is dat het de 
mogelijkheid biedt om de herinnering aan 
het verleden naast of onafhankelijk van 
de historiciteit van deze herinnering te 
onderzoeken.3

De Kloosterkerk in de zeventiende 
en achttiende eeuw
Omstreeks 1580 vond, parallel aan de op-
bouw van de Republiek, een reorganisatie 
van de kerkelijke organisatie plaats. Aan 
kerkgebouwen werd een nieuwe bestem-
ming gegeven, of ze kwamen in handen 
van de gereformeerden. Zo ook de 
Kloosterkerk. Vanaf het midden van de 
jaren 1870 had de kerk een opmerkelijke 
herbestemming gekregen als paardenstal; 
vanaf 1589 werd het koor van de kerk 
als geschutgieterij ingericht. Voor preken 
moesten de Haagse gelovigen waarschijn-
lijk uitwijken naar de Grote Kerk, die 
groot genoeg was om alle hoorders te ber-
gen. Tot ongeveer het jaar 1575 was het 
complex eigendom van de dominicaner 
predikheren. Daarna werden de Staten 
van Holland eigenaar. Zij wilden er eigen-
lijk afstand van doen om de gewonnen 
inkomsten te gebruiken voor de oorlog. 
De magistraat en Maurits staken daar een 
stokje voor, al konden ze niet verhinderen 
dat rond het jaar 1584 een deel van de 
kloostergebouwen werd gesloopt. 

Aan het begin van de zeventiende eeuw 
speelde in Den Haag, net als elders, een 
godsdienstig conflict dat verweven raakte 
met politieke vraagstukken en tegenstel-
lingen. De centrale theologische vraag 

was of geloof in God een vrucht was van 
de verkiezing door God (contraremon-
stranten) of andersom (remonstranten).4 
In ’s-Gravenhage koos men in meerder-
heid voor het laatste. Van de dienst-
doende predikanten rond 1617 – Johan-
nes Uytenbogaert, Bernardus La Faille, 
Johannes Lamotius, Henricus Rosaeus 
en Jean de la Haye – waren de eerste drie 
uit remonstrants hout gesneden.5 Dat 
gold in meerderheid ook voor de Haagse 
regenten, onder wie landsadvocaat Johan 
van Oldenbarnevelt. Deze was boven-
dien van mening dat de staat – en niet de 
kerk – het in dergelijke aangelegenheden 
voor het zeggen had. Op beide punten 
vond Oldenbarnevelt Maurits tegenover 
zich. In juli 1617 werd de Kloosterkerk 

de zichtbare splijtzwam van dit conflict. 
Op herhaaldelijk verzoek van de Haagse 
contraremonstranten hadden de Staten in 
het voorjaar van 1617 toestemming gege-
ven tot het gebruik van de “Cloosterkerck 
int Voorhout”. Deze moest alleen nog 
ontdaan worden van de geur van paarden 
en munitie voordat er daadwerkelijk 
gebruik van gemaakt kon worden. Zo 
lang konden de Haagse ‘liefhebbers van 
de ware religie’ echter niet wachten; op 9 
juli namen zij de kerk in beslag. Dit tartte 
het gezag van de Staten en was tegen het 
zere been van Oldenbarnevelt. Twee we-
ken later ging Maurits ook aan het Lange 
Voorhout ter kerke. Vanaf die tijd werd 
de Kloosterkerk – afhankelijk van de 
sympathie – aangeduid als “prinsenkerk” 
of “scheurkerk”.

Drie jaar later was het Constantijn 
Huygens die deze geschiedenis voor 
het eerst in herinnering bracht. In zijn 
lofdicht op het Lange Voorhout, getiteld 
‘Batava Tempe, dat is, ’t Voor-hout van ’s 
Graven-Hage’ (1621), verhaalde hij hoe 
de kerk de inzet was geworden van het 
conflict tussen de Haagse remonstranten 
en contraremonstranten:

“Lange blijven uw’ Pilaren
Vrede-stammen, ketters-nijdt
Langhe moeten in u dondren
Wetten, woorden, waerheyt, eer,
Straff, ghenade, werck’ en wondren
 Van den Eenen aller Heer:

Langhe moeten u begeven
Schande, scheuringh, hoon en spijt; 
Langhe moet ghy staen en leven, 
Langhe wesen dat ghy zyt.”6

In het gedicht refereerde Huygens aan 
de bestandstwisten in Den Haag en het 
feit dat een cruciaal deel van de ge-
beurtenissen zich had afgespeeld in de 
Kloosterkerk. Bovendien gaf hij ook zijn 
eigen wens te kennen: de kerk moest niet 
langer een plaats zijn van haat en nijd, 
van wapens en munitie. Het enige wapen 
in de kerk diende het “tweesnijdend 
scherpe zwaard” van het Evangelie van 
God te zijn. Uit Huygens’ gedicht komt 
niet zozeer een uitgekristalliseerde visie 
op het verleden naar voren als wel een 

historisch besef van het verleden van de 
Kloosterkerk. De kerk is voor hem dus 
geen lieu de mémoire in de eigenlijke zin 
van het woord. In de periode van de Re-
publiek vervulde de Kloosterkerk verder 
nauwelijks een rol als lieu de mémoire. 
Weliswaar bleef de kerk belangrijk – de 
particuliere synode van Zuid-Holland 
vergaderde er bijvoorbeeld, en de Oranjes 
onderhielden een warme band met de 
Kloosterkerk – maar pas in de negen-
tiende eeuw zou de kerk echt als lieu de 
mémoire worden gebruikt.

De Kloosterkerk in de negentiende 
en twintigste eeuw
In het natievormingsproces dat aan 
het einde van de achttiende eeuw op 
gang kwam, verlevendigde de aandacht 
voor het vaderlandse verleden.7 Tegen 
de achtergrond van discussies over de 
nationale identiteit en het wezen van het 
Nederlandse volk bleken plaatsen van 
herinnering van groot belang. In deze 
context kwam de Haagse Kloosterkerk 
in de tweede helft van de negentiende 
eeuw ook uit de mist van de geschiedenis 
tevoorschijn. 

In 1816 kwam voor het eerst sinds de 
Synode van Dordrecht weer een lande-
lijke kerkelijke vergadering bijeen. De 
vergaderlocatie was de Haagse Kloos-
terkerk; dat zou de praktijk blijven tot 
ongeveer het midden van de negentiende 
eeuw. Vast onderdeel van de synodale 
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nis van de kerk. Speciale aandacht ging 
uit naar de ‘fijnzinnige spiritualiteit’ van 
ethische theologen als Gunning jr.15 De 
huidige Kloosterkerkgemeente verstaat 
zichzelf als een open gemeenschap, 
waarin weliswaar sprake is van religieuze 
profilering – namelijk als een gemeenschap 
waarin iedereen, met welke persoonlijke 
overtuiging ook, welkom is – maar niet 
van een scherp afgebakend profiel. Ook 
in deze religieuze profilering wordt een 
uitgekristalliseerde visie op het verleden 
zichtbaar: de Kloosterkerk is historisch 
gezien – zo is de suggestie – een open 
gemeenschap.

Concluderend kunnen we vaststellen dat 
de Kloosterkerk met name in de negentien-
de en twintigste eeuw een rol speelde als 
lieu de mémoire. Het hoogtepunt lag niet 
zonder reden in de tweede helft van de 
negentiende eeuw. Het natievormingspro-
ces en de emancipatie van verschillende 
volksdelen – onder wie de ‘kleine luyden’, 
die door Kuyper een historisch bewustzijn 
aangereikt kregen – maakten dat er op 
het vaderlandse verleden teruggekeken 
moest worden. Wat was de identiteit van 
de Nederlandse natie en welke plaatsen, 
gebeurtenissen en rituelen markeerden 

deze vaderlandse identiteit? Voor Kuyper 
speelde er nog een andere vraag: wat 
betekende het om ‘gereformeerd’ te heten? 
Met de verwijzing naar de Kloosterkerk en 
de kerkgang van Maurits in 1617 maakte 
Kuyper zijn visie duidelijk dat wie gere-
formeerd wilde heten, in 1617 én in 1885, 
uiteindelijk bereid moest zijn tot scheuring 
en afscheiding. De rijke traditie van de 
Kloosterkerk liet het echter toe dat de kerk 
niet alleen herinnerd werd als een lieu de 
mémoire van het gereformeerde verleden, 
maar ook als herberg van een fijnzinnige 
spiritualiteit – zoals de huidige Klooster-
kerkgemeente dat nog steeds doet.
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toestemming om op 30 juni een bidstond 
voor de Vrije Universiteit te organiseren 
in de Kloosterkerk. De kerkenraad zat 
met het verzoek in de maag en begreep 
niet waarom de regelingscommissie – lees: 
Kuyper, want hij was de voorzitter – juist 
de Kloosterkerk had uitgekozen als locatie. 
Aan het einde van de avond viel de stem-
ming negatief uit: de kerkenraad raadde 
het verzoek af, en zou dit advies overbren-
gen aan de kerkvoogdij, die uiteindelijk 
ging over het gebruik van het gebouw. 
Korte tijd later ontving de kerkvoogdij een 
nieuw verzoekschrift van Keuchenius en 
Van der Hoop. Hoewel ook daar vraag-
tekens bestonden bij het verzoek – de 
gemeente was immers door Kuyper en 
Keuchenius “steeds belasterd en beledigd 

geworden” – was er wat de kerkvoogdij 
betreft ruimte voor een bidstond. Maar de 
kerkenraad ging niet akkoord: Kuyper en 
de zijnen konden wel een ander geschikt 
onderkomen vinden.10 De inschatting van 
de kerkenraad was juist. Nog voordat 
de kerkenraad definitief de afwijzing op 
het verzoek had overgebracht, hadden 
Keuchenius en Van der Hoop al een 
brief geschreven aan de kerkenraad van 
de Waalse hervormde gemeente te Den 
Haag. Deze ging akkoord met het verzoek, 
hetgeen op 4 juni 1885 werd overgebracht 
– voordat de kerkvoogdij van de Haagse 
hervormde gemeente het verzoekschrift 
had besproken.

Was het toevallig dat Kuyper de 
kerkenraad van de Haagse hervormde 

gemeente liet aanschrijven en juist de 
Kloosterkerk uitkoos? Het leek erop dat 
Kuyper de Haagse hervormde kerkenraad 
de nieren wilde proeven. Al op 2 juni 
1885 verscheen op de voorpagina van De 
Standaard een groot artikel waarin hij de 
“ethische meerderheid” van de kerkenraad 
“remonstrantschen heerschzucht” ver-
weet.11 Hierop volgde polemiek met Gun-
ning die bijna twintig jaar predikant was 
geweest in de Haagse hervormde gemeente 
en het voor de kerkenraad opnam.12

Voor Kuyper was de weigering een bles-
sing in disguise die hij bewust gezocht 
heeft – het verloop van de geschiedenis 
geeft althans aanleiding tot deze consta-
tering. Tijdens de drukbezochte bidstond 
hield de ‘klokkenist der kleine luyden’ een 
rede, getiteld ‘IJzer en Leem’, naar aanlei-
ding van Daniël 2 vers 43. De hoofdge-
dachte was dat ongelijksoortige elementen 
in kerk en samenleving nooit goed zouden 
kunnen hechten en eens van elkaar zouden 
scheiden. Echter, eerst nam Kuyper zijn 
gehoor mee naar de Haagse kerkelijke 
wereld van 1617. Hij verhaalde van de 
weigering van de Kloosterkerk en hoe 
de toenmalige ‘Irenischen’ tegenover de 
‘Gereformeerden’ stonden. Gelukkig was 
daar Rosaeus, “een beginselvast en door-
tastend leeraar”, die de aanvoerder van 
de gereformeerden wilde zijn. En wat was 
er nu in 1885 gebeurd? Net als in 1617 
had de Haagse hervormde kerkenraad aan 
de ‘goed-gereformeerden’ de toegang tot 
de Kloosterkerk belet uit ‘vrees voor een 
kerkscheuring’ en als protest tegen de ver-
onderstelde revolutiegeest.13 Kuyper stelde 
de situatie van 1885 retorisch gelijk aan 
die van 1617. Hij identificeerde zichzelf 
met Henricus Rosaeus en zijn volksdeel 
met de toenmalige ‘gereformeerden’. Op 
deze manier verleende Kuyper aan zijn 
gehoor een historisch zelfbewustzijn.14 De 
Haagse Kloosterkerk en de geschiedenis 
‘rond’ de kerk in 1617 waren voor Kuyper 
een identity marker van het gereformeerde 
volksdeel waaraan hij leiding gaf.

De open Duinoordgemeente
In de twintigste eeuw waren de verwijzin-
gen naar het verleden van de Kloosterkerk 
schaars. Dat kwam doordat het voort-
bestaan van de Kloosterkerk rond 1900 
danig onder druk stond. Aan die onzeker-
heid kwam een einde toen de Duinoord-
gemeente vanaf 1940 in het gebouw ging 
kerken. Deze gemeente publiceerde tussen 
1976 en 1998 drie herdenkingsbundels, 
waarin ook de identiteit van de Duinoord-
gemeente aan bod kwam. Zodoende kon 
teruggegrepen worden op de geschiede-
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PROTESTANTSE ORANJELIEFDE

Anne Petterson 

“Vreest God en eert 
den Koning”

Dat de Oranjes een belangrijke rol 
speelden in de Nederlandse geschiedenis 
is een feit. Het populaire nationalisme 
bestond in de negentiende eeuw voor 
een aanzienlijk deel uit enthousiasme 
voor het eigen koningshuis. Deze Oran-
jeliefde was nauw verbonden met het 
protestantse karakter van de natie. De 
bekende drieslag “God, Nederland en 
Oranje” werd onder invloed van de aan-
hangers van het réveil vanaf het begin 
van de negentiende eeuw nieuw leven 
ingeblazen. In deze bijdrage staan nu 
eens niet deze Oranjegezinde denkers 
en dominees centraal, maar draait het 
om de beleving van het gewone volk. 
Op welke manier gaven burgers uit de 
lagere sociale klassen uiting aan hun 
betrokkenheid bij het koningshuis? En 
welke rol speelde religie daarbij? Als 
voorbeeld dient het verhaal van de Wil-
lemsstraat, een Oranjebolwerk in het 
negentiende-eeuwse Amsterdam.1

Willemsstraat
De Willemsstraat ligt in het noorden van 
de Jordaan – een buurt die vandaag de 
dag enkel nog betaalbaar is voor yuppen, 
maar in de negentiende eeuw een van 
de belangrijkste arbeidersbuurten van 
de stad vormde. In 1857 werd de Wil-
lemsstraat vernoemd naar koning Willem 
I (r.1814-1840). Deze naamgeving was 
een initiatief van de straatbewoners zelf. 

In oktober 1856 had het gemeentebe-
stuur besloten de Goudsbloemgracht 
als een van de eerste grachten in de 
Jordaan te dempen. Twee weken voor de 
feestelijke opening van de nieuwe straat, 
op 24 augustus 1857, stuurde een tiental 
bewoners van de Goudsbloemgracht 
een brief naar het gemeentebestuur van 
Amsterdam. In die brief verzochten zij 
de burgemeester om de gedempte gracht 
te vernoemen naar de eerste Oranjevorst. 
Dat verzoek is best bijzonder, omdat 

het in deze periode nog helemaal niet zo 
gebruikelijk was om straten of pleinen 
te vernoemen naar vorsten of andere 
belangrijke personen.

Als redenen voor hun verzoek tot 
naamswijziging noemden de Wil-
lemsstraters in hun brief de “liefderijke 
regeering van het Huis van Oranje” en 
de “ondubbelzinnige bewijzen van ge-
hechtheid” aan het koningshuis die zij bij 
eerdere gelegenheden hadden getoond. 
Hiermee gaven zij blijk van een oprecht 
Oranjegevoel.2 De reden waarom de 
Willemsstraters kozen voor de in 1840 
overleden koning Willem I, in plaats van 
voor de op dat moment ‘zittende’ Willem 
III, is helaas niet bekend.

De bewoners van de Willemsstraat 
waren overwegend protestants. In 
1850 rekende iets meer dan zeventig 
procent van de Willemsstraters zich tot 
de Nederlands Hervormde Kerk. De 
overige straatbewoners zagen zich als 
evangelisch-luthers (negen procent) of 
rekenden zich tot de Rooms-Katholieke 
Kerk (negentien procent). In de loop van 
de eeuw verschoven deze verhoudingen 
enigszins, maar het grote aandeel her-
vormde bewoners bleef bestaan.

Het protestantisme bleek een belang-
rijke basis te bieden voor de vormgeving 
van de Oranjeliefde in de Willemsstraat. 
Daarbij ging het in de eerste plaats om 
de kerkelijke achtergrond van de lokale 
voortrekkers van het Oranjegevoel. 
Een van de eerste ondertekenaars van 
het verzoek tot naamswijziging was de 
Nederlands-hervormde Jacobus Mens 
(1805-1869). In 1825 trouwde hij met 

Heintje Hint (of Hent), eveneens Neder-
lands-hervormd. Samen kregen zij voor 
zover bekend acht kinderen. De vroegst 
vindbare aantekening van Jacobus’ be-
roep vermeldt dat hij behangseldrukker 
was. Dat was typisch een beroep voor 
deze buurt. De meeste Willemsstraters 
hadden het niet breed: het waren werk-
mannen, sjouwers en, met een beetje 
geluk, kleine zelfstandigen.
Jacobus stond bekend als de ‘burgemees-
ter van de Willemsstraat’. Door allerlei 
opeenvolgende baantjes – variërend van 
verkoper van onbruikbare scheermessen 
tot informele geldverstrekker en (kort-
stondig) woningopzichter – had hij zich 
een belangrijke plaats in het sociale net-

werk van de straat weten te verwerven. 
Aan die positie viel maar moeilijk iets te 
veranderen, alleen al doordat zijn vol-
wassen kinderen en zijn broer Abraham 
ook in de straat woonden. Deze basis in 
de buurt, door zowel beroep, familie als 
geloof, bood Jacobus de mogelijkheid 
om zijn grote liefde voor het koningshuis 
vorm te geven en de andere Willemsstra-
ters daarin mee te krijgen. 

Straatversieringen
Het maken van straatversieringen was 
een van de belangrijkste manieren om 
uitdrukking te geven aan Oranjeliefde. 
Tijdens nationale en Oranjefeesten 
richtten veel buurten in de stad een 
eigen versieringscomité op. Op basis van 
beschrijvingen in kranten en fotomate-
riaal is het uiterlijk van deze decoraties 
goed te reconstrueren. Naast de voor 
de hand liggende symboliek van kroon-

tjes, oranje en rood-wit-blauwe vlaggen 
en portretten van bijvoorbeeld koning 
Willem III, bevatten de straatversierin-
gen ook verwijzingen naar de religieuze 
achtergrond van de Willemsstraters.

In 1863 werd het vijftigjarig bestaan 
van het Koninkrijk der Nederlanden 
herdacht. Wie de Willemsstraat inkwam, 
moest eerst onder een gigantische 
erepoort door. Op de boog stonden ver-
wijzingen naar “Nederland en Oranje” 
en “Hulde aan Willem I, Willem II en 
Willem III” – een duidelijke verwijzing 
naar de (nog korte) geschiedenis van 
het koninkrijk. Op de boog was ook 
de Bijbeltekst “Vreest God en eert den 
Koning” te lezen. Jacobus Mens had 
voor deze gelegenheid een lauwerkrans 
aan zijn huis bevestigd, met daarop een 
lange tekst waarin onder meer te lezen 
viel: “Oranje en Nederland, Nederland 
en Oranje is onverbreekbaar met Gods 
hulp voor Koning en Vaderland.” Ook 

op de huizen van andere straatbewoners 
waren dergelijke opschriften te vinden. 
Als ‘burgemeester’ van de straat werd 
Mens door andere Oranjevrienden zelfs 
op een serenade getrakteerd waarin 
religie, nationalisme en Oranjegevoel 
samenkwamen.3

Het is opvallend dat het verband tussen 
het (protestantse) geloof en nationalisme 
zo duidelijk door gewone burgers werd 
verwoord. De drieslag “God, Nederland 
en Oranje” was de uitdrukking van een 
protestants wereldbeeld dat in de loop 
van de negentiende eeuw door inspan-
ningen van onder meer Willem Bilderdijk 
(1756-1831) opnieuw vorm had gekre-
gen. God was in deze visie vooral de God 
van Nederland, Nederland was de door 

Hem uitverkoren natie, en Oranje de uit-
voerder van Zijn plan voor het verloop 
van de Nederlandse geschiedenis. Dit 
idee werd met hartstocht overgedragen 
door dominees, protestantse onderwij-

zers en nationalistische dichters als Isaäc 
da Costa (1798-1860).4 Gewone burgers 
bleken de drieslag   “God, Nederland en 
Oranje” ook daadwerkelijk te internali-
seren. De Willemsstraters lieten met de 
straatversieringen tijdens de nationale 
herdenking van vijftig jaar koninkrijk 
zien dat zij deze protestantse visie op de 
natie niet alleen hadden opgepikt, maar 
ook zelf enthousiast uitdroegen. 

Het symbool van nationale eenheid en 
protestantse deugdzaamheid bij uitstek 
bleek in toenemende mate de persoon 
van de vorst. Koning Willem III was 
in politiek-bestuurlijk opzicht weinig 
geliefd. Hij zou een nukkige en onhan-
delbare vorst zijn geweest, zo blijkt uit 
een recente biografie.5 In de populaire 
beleving groeide Willem III echter uit 
tot een vaderfiguur en volkskoning. 
Bij nationale gelegenheden, zoals de 
Aprilbeweging in 1853 – toen de koning 
zich tegen het herstel van de bisschop-
pelijke hiërarchie in Nederland keerde 
– of bij de watersnoodramp in 1861, liet 
hij zien dat hij zijn ‘kinderen’ een warm 
hart toedroeg. Versieringen zoals bustes 
en vlaggen met daarop een portret laten 
zien hoe de koning, en later ook Emma 
en Wilhelmina, door de Willemsstraters 
geëerd werden.

Tot Heil des Volks
Religie voedde weliswaar het enthousi-
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Geertruida Mens zijn. Met het citaat 
gaf de verslaggever dus niet alleen een 
inkijkje in de eigen gedachten (en volkse 
spelling) van deze arbeiders, maar ook 
inzicht in het belang van de familie- en 
buurtverbanden. 

De Willemsstraat was overigens zeker 
niet de enige plek in de stad waar der-
gelijke religieuze verwijzingen te zien 
waren. Op een versiering op de Pijpen-
markt (bij het Paleis op de Dam) was in 
1863 bijvoorbeeld te lezen “Godsdienst, 
eendragt, liefde en trouw / Schraagden 

Neerlands staatsgebouw”.8 In 1887 kon 
men in de etalage van suikerbakker 
Scholl in de Leidsestraat in ragfijn gespo-
ten suikerletters lezen:

“De goede God van Nederland
Bewaak ’t aanvallig kind
Bescherm haar met Zijn machtge hand
Tot heil van Volk en Vaderland.
Wat tijdgeest ons ook mag beloven
’t Blijft eeuwig toch Oranje boven!”9

En dit was slechts een van de vele 

verwijzingen. Bovendien was het oran-
gisme niet beperkt tot de protestantse 
bevolking van Amsterdam. Ook in de 
Jodenhoek keerden religieuze symbolen 
terug in de versieringen: een erepoort 
in de Valkenburgerstraat in 1887 was 
bijvoorbeeld getooid met de davidster. 
De grote joodse bevolking van Amster-
dam bestond dan ook uit zeer trouwe 
Oranjeaanhangers. 

Op de centrale pleinen en in de grote 
straten van de stad ontbraken religi-
euze verwijzingen in de versieringen. 
Deze decoraties werden vaak door het 
gemeentelijke versieringscomité geor-
ganiseerd, waarbij vermoedelijk met de 
uiteenlopende religieuze gevoelens in de 
stad rekening werd gehouden.

Populair orangisme
Voor de Willemsstraters – en met hen 
veel andere arbeiders in Amsterdam – 
was de verering van het koningshuis 
meer dan een ‘naïef’ monarchisme. Een 
oprechte betrokkenheid bij het konings-
huis lag aan de basis van het lokale 
Oranjegevoel in de arbeidersbuurt. 
Bovendien bleek het enthousiasme voor 
het koningshuis sterk te worden gevoed 
door een lokaal, sociaal en religieus 
netwerk. De protestantse achtergrond 
van voortrekkers als Jacobus Mens, diens 
sociale positie in de straat en een gedeeld 
enthousiasme voor het koningshuis ver-
sterkten elkaar. De Willemsstraters had-
den niet alleen duidelijke eigen ideeën 
over de invulling van hun Oranjeliefde, 
maar gaven hier bovendien – tot in het 
begin van de twintigste eeuw – zelf vorm 
aan.

PROTESTANTSE ORANJELIEFDE



asme voor de Oranjes, maar we moeten 
niet vergeten dat ook andere factoren 
een rol speelden. Bij het organiseren van 
de straatversieringen ging het er ook om 
samen iets groots en indrukwekkends 
neer te zetten. Het voorzitterschap van 
het straatcomité was daarbij een per-
soonlijke eer. Het was niet voor niets dat 
Jacobus Mens, en later zijn zonen, hierbij 
vaak vooropliepen. Bovendien werkten 
de positieve reacties van de gegoede 
stadsbewoners op de versieringen een 
positief imago van de buurt in de hand. 
Zeker de Willemsstraat had wat dit 
betreft veel te winnen. 

Het buurtnetwerk waarop Jacobus 
Mens voortbouwde, kreeg verdere onder-
steuning door de aanwezigheid van de 
vereniging Tot Heil des Volks. In 1849 
begon dominee Jan de Liefde (1814-
1869) in de Willemsstraat – toen nog 
Goudsbloemgracht geheten – met het 
geven van Bijbellezingen. De Liefde was 
een van de weinige dominees die zich in 
deze buurt waagde: de bewoners zouden 
niet alleen arm, maar ook onfatsoenlijk, 
onzedelijk en – volgens de verhalen – 
zelfs crimineel zijn.6

De werkzaamheden van Tot Heil 
des Volks bestonden uit het geven van 
onderwijs, evangelisatie en armenzorg. 
Daarbij concentreerde de vereniging zich 
vooral op de kinderen en armen uit de 
achterbuurten van Amsterdam. In 1855 
werd op de Goudsbloemgracht de eerste 
bewaarschool van Tot Heil des Volks 
geopend. Het leerlingenaantal steeg snel: 
in de jaren 1870 schoven al meer dan 
vijfhonderd kinderen in de schoolbankjes 
aan. Bij het vijfentwintigjarig jubileum 
in 1880 werd een gedenksteen onthuld 
ter ere van Jan de Liefde. De eer was aan 
de dertigjarige Geertruida van Riet-
schote, een van de oudste leerlingen van 
de school en bovenal: een dochter van 
Oranjevriend Jacobus Mens.

Tot Heil des Volks stimuleerde ook de 
Oranjeliefde in de straat. Het jaarverslag 
uit 1899 gaf bijvoorbeeld een uitgebreide 
beschrijving van de viering van Konin-
ginnedag op de bewaarschool: “Alle kin-
deren, zoowel jongens als meisjes, waren 
in ’t wit gekleed, met oranjestrikken ver-
sierd, ja sommige kinderen hadden een 
geheel oranje pakje aan.” De dag begon 
met psalmgezang, waarna de leerlingen 
kregen uitgelegd dat de koningin jarig 
was, en waarom dit een reden tot feest 
was. Daarna volgde een wandeling met 
vlaggen door de schoollokalen en over 
de speelplaats, en kregen de kinderen 
Oranjebeschuit. De dag werd afgesloten 

met liederen als het ‘Wilhelmus’ en als 
aandenken kregen de kinderen een por-
tret van koningin Wilhelmina mee naar 
huis. De kinderen in de Willemsstraat 
en omgeving werden zo van jongs af aan 
met Oranjeliefde opgevoed. 

Elders in de stad
De verwevenheid van Oranjeliefde en 
het protestantse geloof kwam in de Wil-
lemsstraat bij latere Oranjefeesten terug. 
In 1887, bij de viering van de zeventigste 
verjaardag van koning Willem III, waren 

wat betreft thematiek en woordkeus 
sterk op 1863 gelijkende teksten tus-
sen de versieringen aangebracht. Een 
verslaggever van Het Nieuws van den 
Dag kon het niet laten om uit het aanbod 
een – naar zijn zeggen – echte uiting van 
het volk te citeren: “O God, zegend Uw 
het Vorstelijke driepaar en ons dierbaar 
Vaderland!” stond op een huis te lezen.7 
Dit opschrift was ondertekend met de 
naam “B. van Rietschote”. Laat vergul-
der Bartholomeus van Rietschote nu net 
de echtgenoot van de eerdergenoemde 

Noten
1  De Oranjeliefde van de Willemsstraat staat 

centraal in het derde hoofdstuk van mijn boek: 
Anne Petterson, Eigenwijs vaderland. Populair 
nationalisme in negentiende-eeuws Amsterdam 
(Amsterdam 2017).

2  Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Secre-
tarie – Afdeling Algemene Zaken, inv.nr. 1685, 
ingekomen en minuten van uitgaande stukken 
1857, indic. 12584, brief van Jacobus Mens aan 
de burgemeester en wethouders van Amster-
dam, 14 augustus 1857.

3  Anoniem, Oranje-vonken. Verzameling van op-
schriften in rijm en onrijm opgemerkt en gecopi-
eerd bij het feest der herstelling van Neerlands 
onafhankelijkheid (Rotterdam 1864), pp. 6-7.

4  Joris van Eijnatten, God, Nederland en Oranje. 
Dutch calvinism and the search for the social 
centre (Kampen 1993) en Annemarie Houkes, 
Christelijke vaderlanders. Godsdienst, burger-
schap en de Nederlandse natie (1850-1900) 
(Amsterdam 2009).

5  Dik van der Meulen, Koning Willem III, 1817-1890 
(Amsterdam 2013).

6  O.W. Dubois en Krijn de Jong, Aan de minste van 
Mijn broeders. Het werk van ‘Tot Heil des Volks’, 
1855-2005 (Amsterdam 2005).

7  Het Nieuws van den Dag, 13 april 1887.
8  Anoniem, Oranje-vonken, p. 4.
9 Het Nieuws van den Dag, 13 april 1887.De Goudsbloemgracht vóór de demping Beeld Stadsarchief Amsterdam



mei 2017 TRANSPARANT TRANSPARANT mei 201722 23

HETE HANGIJZERS



Heldenverering of  
schurkenontmaskering?

Jurrien van Goor

Biografie en heldenverering: een synoniem, of tegenwoordig juist een an-
toniem? Nederlanders lijken steeds kritischer naar het eigen verleden te 
kijken. Wat eens helden waren, worden nu schurken. De kloof tussen de be-
levingswereld van toen en nu wordt groter. Wat is de taak van de historicus 
hierin? Moet hij bij zijn publiek begrip kweken voor de held, of moet hij de 
schurk ontmaskeren? 

“Het is de taak van de geschiedschrijving 
om kritisch naar ‘Nederlandse nationale 
helden’ te kijken en de ‘schurken’ te 
ontmaskeren.” De stelling doet op het 
eerste gezicht activistisch aan en lijkt de 
historicus te degraderen tot een poli-
tieagent in cold cases. Impliciet wordt 
verondersteld dat ‘nationale helden’ niet 
deugen wanneer zij langs een heden-
daagse meetlat worden gelegd. Bij nader 
inzien kan de stelling ook worden uitge-
legd als een aanscherping van Huizinga’s 
beroemde uitspraak: “Geschiedenis is de 
geestelijke vorm, waarin een cultuur zich 
rekenschap geeft van haar verleden”. 
De historicus heeft tot taak de beteke-
nis van het verleden voor het heden 
aan te geven. Daarin past de vraag naar 
duistere plaatsen uit het verleden. Nieuw 
onderzoek kan dan leiden tot een her-
waardering van personen en gebeurtenis-
sen. Op zich is het niet bijzonder dat een 
latere generatie het verleden opnieuw 
onderzoekt: in de termen van Pieter Geyl 
is geschiedenis nu eenmaal “een discus-
sie zonder einde”. De geschiedenis is te 
gecompliceerd om te kunnen volstaan 
met één verhaal dat definitief bepaalt wat 
latere geslachten zouden moeten weten. 
Andere tijden brengen nieuwe vragen en 
invalshoeken met zich mee. Tot ver in 
de jaren dertig van de vorige eeuw gold 
Nederland bijvoorbeeld als een modelko-
lonisator in Nederlands-Indië. Dit denk-
beeld heeft ook invloed gehad op de ge-
schiedschrijving. Tegengeluiden die toen 
werden genegeerd, kregen na de oorlog 
daarentegen steeds meer gehoor, waar-
door het beeld bijna helemaal gekanteld 

is. Het kolonialisme heeft afgedaan 
als gevolg van gewijzigde politieke en 
morele opvattingen. Vragen die vroeger 
werden beschouwd als marginale kwes-
ties krijgen vanuit de huidige optiek juist 
meer nadruk. Of dat beter is of slechter 
is niet aan de orde. De ontwikkeling 
wijst slechts op de valkuilen waarvoor 
de historicus moet uitkijken. Evenmin 
is het de vraag of vroegere historici zich 
lieten meeslepen door de waan van hun 
tijd en dus slecht werk leverden. Hun 
vragen leidden alleen soms tot andere 
uitkomsten dan de vragen die nu worden 
gesteld. Goed onderzoek doen betekent 
je zo volledig mogelijk losmaken van de 
eigen (voor)oordelen. Op zich een waar-
heid als een koe, maar ook hier ligt het 
gevaar van de vanzelfsprekendheid op 
de loer. Wie zich door vooroordelen laat 
leiden, hoeft niets meer te onderzoeken: 

zijn oordeel staat bij voorbaat vast. Of, 
zoals de dichter Rutger Kopland dit ooit 
fraai verwoordde: “Wie wat vindt heeft 
slecht gezocht”. X was toch altijd al een 
held of boef?

Biografie en heldenverering waren 
vanouds onderdeel van de geschied-
schrijving. Hoewel de klassieke held 
iemand is die zich met gevaar voor eigen 
leven inzet voor het algemeen welzijn, 
kregen koningen en veldheren vaak 
meer aandacht in mooie meeslepende 
verhalen met een politieke boodschap 
dan de echte held. Het gevaar is dan 
groot dat de biograaf te dicht bij zijn 
onderwerp staat om een onafhankelijk 
oordeel te kunnen vellen. Gebrek aan 
afstand is een evident gevaar voor de 
biograaf. ‘Nationale helden’ verdienen 
geen andere behandeling dan willekeu-
rige andere personen. De functie van de 

biografie is het geven van een analyse 
van het karakter, de daden en ideeën van 
de beschrevene, en die beschrijven bin-
nen de context van diens eigen tijd, ook 
wanneer de toenmalige normen niet in 
overeenstemming zijn met onze huidige 
opvattingen. In dit opzicht gelden nog 
steeds de woorden van Leopold von 
Ranke: “Jede Epoche ist unmittelbar zu 
Gott”. Dat betekent niet dat inzicht in 
het verleden gelijk staat aan verontschul-
digen of rechtvaardigen. Bijvoorbeeld de 
persoon en opvattingen van Jan Pieters-
zoon Coen zijn echter niet te begrijpen 
zonder kennis van de religieuze, filo-
sofische en politieke opvattingen van 
de vroege zeventiende eeuw, die soms 
haaks stonden op die van tegenwoordig. 
Om in drie woorden die verschillen te 
vatten: wat de Nederlandse bestuurders 
toen wilden, mochten en konden; willen, 
mogen en kunnen wij nu niet meer. Zij 
voerden wereldwijd – in Azië, Afrika en 
Amerika – oorlog om Spanje te dwingen 
de Republiek te erkennen; zij achtten 
zich daartoe gerechtigd op grond van 
het volkenrecht; en konden hun doel 
bereiken door meerdere oorlogsvloten 
tegelijk de wereld over te sturen. Wij wil-
len geen oorlog; op grond van hetzelfde 
volkenrecht keuren wij het kolonialisme 
af; bovendien, ook al zou Nederland 
het willen, ons land bezit niet meer de 
middelen om dat te doen. Die diametrale 
verandering van de omstandigheden 
wordt weerspiegeld in ons oordeel dat 
eveneens 180 graden is gedraaid. 

De vraag die aan de stelling ten grond-
slag ligt, is daarmee niet geheel en al be-
handeld. In het voorgaande gaat het om 
de wetenschappelijke kant van het vak: 
hoe schrijf je op een fatsoenlijke wijze 
geschiedenis. Dat wil niet zeggen dat 
een historicus amoreel of apolitiek moet 
zijn. In het voorgaande is alleen betoogd 
dat vooroordelen gemakkelijk tot slechte 
geschiedschrijving leiden. Emil Lud-

wig, een in de jaren dertig wereldwijd 
befaamde schrijver van literaire biogra-
fieën, nam het niet zo nauw met de fei-
ten. Die literaire vrijheid kenmerkt ook 
Slauerhoffs toneelstuk over Coens laatste 
dagen. Het stuk draagt dan ook niet bij 
aan onze kennis van het gebeuren, maar 
is voornamelijk interessant als bron voor 
de geestesgesteldheid van de schrijver. 
Evenals elk lid van zijn generatie krijgt 
de historicus in het leven opvattingen en 
waarden mee die zijn vragen en oordeel 
kunnen meebepalen. Hoe moeilijk ook, 
hij moet zich losmaken van zijn eigen 
tijd en zich niet voor allerlei karretjes 
laten spannen om ‘grote’ mannen op het 

schild te hijsen of juist van hun sokkels 
te stoten. Ook niet wanneer dat, zoals 
bij Ludwig, de verkoopbaarheid van zijn 
boeken bevordert. De biograaf moet 
openstaan voor alle gegevens, met als 
enige opdracht de bronnen correct weer 
te geven en niet te misbruiken voor een 
ander doel. Zijn grootste zonde is het 
weglaten of manipuleren van materiaal 
dat niet in het beoogde beeld past. Uit 
nieuw onderzoek en andere bronnen kan 
een al dan niet ontluisterend beeld van 
de ‘held’ voortkomen. Maar herwaarde-
ren is iets anders dan ‘ontmaskeren’: de 
historicus is geen rechter. Het oordeel is 
uiteindelijk aan de lezer. 
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dentisme” rond gezaghebbende vromen. 
Ds. G.H. Kersten publiceerde al vóór 
de vereniging zijn boekje De tucht in de 
kerke Christi. En toen ds. Boone in 1907 
afhaakte, daagde Kersten hem tot in de 
media van die tijd uit voor de “vierschaar 
van het kerkrecht”. Je moet maar durven 
als vijfentwintigjarige predikant zonder 
academische opleiding, maar hij durfde 
het. Inmiddels weten we dat hij zelf voor 
die vierschaar geen stand had gehouden. 
Kersten heeft door noeste zelfstudie ui-
teraard veel bijgeleerd. Toch garandeerde 
zijn onderwijs in kerkrecht niet dat latere 
kerkelijke vergaderingen zuiver zouden 
verlopen.

Er is echter – en dat is mijn punt – 
meer dan kerkrecht. Achter de toepas-
sing van bestuurlijke regels zit een 
wereld van persoonlijke gevoelens, 
intermenselijke verhoudingen en groeps-
bepaalde gebruiken. Interessant aan 

‘1907’ is de manier waarop in de betrok-
ken sociale kringen problemen werden 
opgelost, conflicten werden beslecht of 
beslissingen werden genomen. In gezel-
schappen bestond wellicht zoiets als een 
bevindelijk gewoonterecht met een eigen 
taal, ritueel en symboliek. In dorpen 
functioneerden vormen van traditioneel 
lekenoverleg. De grenzen tussen het in 
die tijd sterk bloeiende particuliere ver-
enigingsleven en het principieel kerke-
lijke leven werden niet altijd even scherp 
getrokken. 

Voor veel mensen binnen de losjes 
functionerende gemeenten van Lede-
boerianen en Kruisgezinden was het 
kerkrechtelijk offensief van ds. Kersten 
te hoog gegrepen. Daarop is het ook met 
ds. Boone stukgelopen. Typisch voor-
beeld is dat Kersten op de agenda voor 
de verenigde vergadering zonder enige 
toelichting “Onderteekenen Formulier 
Post acta Sessie 164 VI” schreef. Voor 
ingewijden in de kerkgeschiedenis mocht 
duidelijk zijn dat hij een passage uit de 
Nahandelingen van de Dordtse synode 
bedoelde. Maar Boone snapte deze tekst 
niet en gooide het papier in het vuur. 
Voor hem was dit abacadabra: geen sym-
bool van hogere gereformeerdheid, maar 
van geleerddoenerij.

Gelukkig is de “vierschaar van het 
kerkrecht” niet het enige kader van 
georganiseerde geloofsgemeenschappen. 
We moeten de (kleine) kerkgeschiede-
nis daar niet aan afmeten. Dat bevrijdt 

ook van krampachtige voornemens om 
rekeningen van het verleden via nieuwe 
kerkelijke uitspraken, excuses of reha-
bilitaties te vereffenen. De vierschaar 
van de geschiedschrijving voltrekt zich 
niet via rechtbanken of synodes, maar 
in het geweten van het nageslacht. Een 
volwassen omgang met het verleden 

bestaat gewoon uit bronnenonderzoek, 
publicaties, discussies, evenwichtige 
beeldvorming en verslaglegging, zoveel 
mogelijk volgens de regels van het vak en 
op basis van vrije toegang tot archiefma-
teriaal. De boeken van Golverdingen en 
Vermeulen wijzen die richting. Hopelijk 
zetten nieuwe generaties de kleine kerk-
geschiedenis in die geest voort. Dat helpt 
de gereformeerde gezindte verder in het 
recht doen aan gestorvenen en in het 
reine te komen met het rafelige verleden.

HETE HANGIJZERS

Wie geschiedenis schrijft, moet recht 
doen aan gestorvenen. Dat is een 
veelgeciteerd gezegde van mijn leer-
meester, wijlen prof. dr. A.Th. van 
Deursen. De uitspraak wordt weleens 
verkeerd begrepen, alsof het gaat om 
morele oordelen over personen uit het 
verleden. Van Deursen bedoelde dat een 
historicus zoveel mogelijk bronnen moet 
bestuderen en alleen met veel inlevings-
vermogen in mensen van vroeger een 
evenwichtig verhaal kan vertellen.1

De biografie van J.M. Vermeulen over 
ds. L. Boone is een voorbeeld van zo’n 
poging tot recht doen aan een reeds lang 
gestorvene. De auteur heeft al veertig 
boeken op zijn naam staan, hoofdza-
kelijk levensbeschrijvingen van oud-
gereformeerde predikanten. Naar mijn 
indruk heeft Vermeulen zichzelf in dit 
laatste boek overtroffen. Alles wat er in 
archieven, bibliotheken en op internet 
te vinden was om tot de leefwereld van 
ds. Boone door te dringen, gebruikt hij 
om zijn verhaal te vertellen. De lof van 
“Lauwtje” wordt nog best uitbundig 
bezongen, maar er staat genoeg infor-
matie in het boek om een overtuigend 
beeld te krijgen van wie de legendarische 
dominee was, wat hem dreef en wat hij 
bereikte.

Intrigerend is het hoofdstuk over 
het ontstaan van het kerkverband der 
Gereformeerde Gemeenten in 1907. 

Het was een valse start, een vereniging 
en scheiding tegelijk, want niet overal 
gingen Ledeboerianen en Kruisgezinden 
samen verder. Het blijken verwarrende 
maanden te zijn geweest, waarin mooie 
momenten werden afgewisseld door 
moeilijkheden en misverstanden. De 
eerste synode was niet echt een synode, 
de schorsing van ds. Boone niet echt een 
schorsing.

Waar hebben we dit de laatste tijd meer 
gehoord? Het onderzoek van Vermeu-
len volgt op diverse studies van dr. M. 
Golverdingen over de Gereformeerde 
Gemeenten in de eerste vijftig jaar van 

hun bestaan. Deze kenmerken zich door 
grondig brongebruik, ampele afwegingen 
en voorzichtige conclusies. Duidelijk is 
dat het beeld van cruciale synoden in 
1931, 1945, 1950 en 1953 ingrijpend 
kan worden herzien. Nu ook ‘1907’ op 
de korrel wordt genomen, rijst de vraag 
of de beoefening van de ‘kleine kerk-
geschiedenis’ nog zo onschuldig is als 
het lange tijd geweest lijkt te zijn. Wat 
moeten we nu zelfs de grootmeester van 

de stichtelijke domineesbiografieën de 
vinger legt bij een pijnlijke episode in 
de geschiedenis van de gereformeerde 
gezindte?

Bij al het goede werk van onbelem-
merd bronnenonderzoek en openhartige 
geschiedschrijving zie ik als nadeel dat 
er in genoemde publicaties veel na-
druk wordt gelegd op de factor van het 
kerkrecht. Zeker, Golverdingen be-
klemtoont in zijn proefschrift dat goede 
kerkgeschiedenis zowel theologische als 
sociologische factoren in kaart brengt. 
Toch maakt hij veel werk van de toetsing 
van het verleden aan de maatstaf van 

de gereformeerde kerkorde. Dat leidt 
tot vrijmoedige zelfbeproeving: als de 
regels beter waren gevolgd, als er goede 
vergadertechnieken waren gehanteerd, 
dan was het anders gelopen…

Nu moet worden gezegd dat die kerk-
rechtelijke focus in de genen zit van het 
kerkverband. Er wordt gewoonlijk bena-
drukt dat de Gereformeerde Gemeenten 
ontstaan zijn uit de behoefte aan over-
winning van het wanordelijke “indepen-



De vierschaar 
van de 
geschiedschrijving
Fred van Lieburg

PERSONALIA
Fred van Lieburg 
(1967) studeerde 
maatschappijgeschie-
denis aan de Erasmus 
Universiteit te Rotter-
dam. Vervolgens pro-

moveerde hij aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam op een studie naar 
gereformeerde predikanten in de 
Republiek. Thans is hij als hoogleraar 
Religiegeschiedenis aan diezelfde 
universiteit verbonden.

J.M. Vermeulen Beeld RD

In gezelschappen 
bestond wellicht 
zoiets als een  
bevindelijk  
gewoonterecht.

De vierschaar van de geschied- 
schrijving voltrekt zich niet via  
rechtbanken of synodes, maar  
in het geweten van het nageslacht.

1  Prof. dr. Van Lieburg hield deze lezing tijdens de 
presentatie van het boek Herder in de noodkerk 
van J.M. Vermeulen op 4 februari 2017 te Sint 
Philipsland.

Noten
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ONDERWIJSRUBRIEK – DE TIEN TIJDVAKKEN DEEL 4

4. De tijd van steden en staten

“Maar meneer, wie 
heeft er gelijk?”
Tijdvak 4: De tijd van steden en staten

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

Johan van Driel

Lezen en redeneren 
Veel docenten en onderwijskundigen 
maken zich zorgen over de leesvaar-
digheid van jongeren. Om leerlingen 
te stimuleren hun leesvaardigheid te 
ontwikkelen, voeren onderzoekers in de 
Verenigde Staten een pleidooi om hen 
veel domeinspecifieke teksten te laten 
lezen.1 Alle vakken hebben een taak in 
het bevorderen van de leesvaardigheid. 
Deze overtuiging is ook terug te vinden 
in Nederlandse beleidsdocumenten over 
het onderwijs. Toen de commissie- 
Schnabel haar (omstreden) advies 
over de toekomst van het onderwijs 
publiceerde, stelde zij: “Ook in andere 

leergebieden [dan Nederlands] ontwik-
kelen leerlingen hun taalvaardigheid en 
lezen en schrijven ze teksten, oefenen ze 
met de opbouw van argumentatie. De 
verbinding van taalonderwijs met andere 
leergebieden verdient daarom meer aan-
dacht.”2 Bij het vak geschiedenis kan dit 
bijvoorbeeld worden vormgegeven door 
het lezen van primaire bronnen.

Bij het lezen van primaire bronnen 
moeten leerlingen drie dingen doen. 
Eerst dient de bron te worden geanaly-
seerd door het beantwoorden van vragen 
als: “Wie schreef deze bron?”, “Met welk 
doel is de bron geschreven?” en “Wat 
staat er precies in de bron?” Daarna 

moeten de leerlingen de bron in de juiste 
historische context plaatsen en ten slotte 
vergelijken zij deze met andere bronnen.3

Op basis van deze inzichten heeft 
onderwijskundige Reisman in het kader 
van haar promotieonderzoek een pro-
gramma ontwikkeld waarin leerlingen 
een historische vraag onderzoeken en 
beantwoorden. Elke les begint met een 
korte instructie, waarna de leerlingen 
zelf een aantal primaire bronnen bestu-
deren. Als laatste beantwoorden zij de 
gestelde historische vraag. De interventie 
van Reisman bestond uit 83 lessen. Na 
afloop van het programma beschikten 
de leerlingen die meededen, ondanks de 
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soms wat gebrekkige uitvoering, over 
een betere leesvaardigheid en meer his-
torische feitenkennis dan leerlingen die 
niet hadden deelgenomen. Ook waren de 
deelnemers beter in historisch redene-
ren.4

In Nederland is tegenwoordig vrij veel 
aandacht voor historisch redeneren, 
de vaardigheid waarbij leerlingen met 
behulp van historische gegevens een 
ontwikkeling beschrijven, vergelijken en/
of verklaren. Hierbij stellen zij vragen, 
gebruiken de historische context en 
onderbouwen uitspraken met bewijzen 
uit (historische) bronnen.5 Voor heel 
wat docenten valt het echter niet mee 
om leerlingen uit te dagen tot historisch 
redeneren. Om deze docenten van dienst 
te zijn, heb ik een van de lessen uit het 
programma van Reisman uitgewerkt, 

met als onderwerp de Eerste Kruistocht 
(1096-1099).6

  
De les 
De les begon met een korte uitleg van de 
motieven van de paus Urbanus II (1042-
1099) om op te roepen tot de Eerste 
Kruistocht, en de voorgeschiedenis van 
deze kruistocht. Deze instructie duurde 
niet langer dan vijftien minuten.

Tijdens het tweede deel van de les heb 
ik uitgelegd hoe je historische bronnen 
leest: historici vergelijken verschillende 
bronnen met elkaar, houden rekening 
met het perspectief van de auteur en 
vinden bij bronnen altijd aanwijzingen 
voor standplaatsgebondenheid. Deze 
uitleg hadden leerlingen nodig om zelf-
standig drie bronnen te bestuderen. De 
eerste bron is geschreven door oogge-
tuige Raymond 'd Aguiliers, een Franse 
geestelijke. Hij schreef zijn apocalypti-
sche verhaal na de Eerste Kruistocht. 
De tweede bron is van de hand van 
de Arabische historicus Ibn al-Athir 
(1160-1233). Hij schreef een geschiede-
nis van de eerste drie kruistochten, maar 
was zelf alleen bij de derde kruistocht 
betrokken. Tijdens het lezen van deze 
twee bronnen markeerden de leerlingen 

de woorden die pasten bij het perspectief 
van de auteur (“ongelovigen”, “oordeel 
van God”, etc.). Vervolgens vergeleken 
zij de twee bronnen met elkaar en schre-
ven zij enkele verschillen en overeen-
komsten op. Na deze vergelijking kregen 
de leerlingen een derde bron. Zonder dat 
zij wisten wie de auteur was, moesten zij 
achterhalen of de auteur vanuit christe-
lijk of islamitisch perspectief schreef.

In het laatste deel van de les hebben we 
deze bronnen nabesproken. Het is goed 
om hier opnieuw aandacht te beste-
den aan de context waarin de bronnen 
werden geschreven. De leidende vragen 
in het onderwijsleergesprek waren: “Zijn 
deze bronnen geloofwaardig?”, “Wat is 
er nu eigenlijk gebeurd?” en “Wat voor 
soort bronnen heb je nodig om echt te 
weten te komen wat er is gebeurd?” 
Deze laatste vraag leidde bijvoorbeeld 
tot het antwoord: “Een objectief ver-
slag”. Deze uitkomst vormde een leuk 
aanknopingspunt om eens aandacht te 
besteden aan de aard van historische 
kennis. Er is bij geschiedenis vaak geen 
vaststaand antwoord, maar natuurlijk 
wel verschil tussen ‘slechte’ en ‘betere’ 
antwoorden. De ‘betere’ antwoorden 
houden rekening met de eisen die de his-

Godfried van Bouillon (links), tijdens de verovering van Jeruzalem, eerste kruistocht Beeld DBNL

PERSONALIA
Johan van Driel (1978) 
studeerde geschiede-
nis en politicologie 
aan de Vrije Univer-
siteit te Amsterdam. 
Momenteel is hij als 

geschiedenisdocent verbonden aan 
het Ichthus College te Veenendaal.
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RECENSIE WILLEM VAN ORANJE RECENSIE SLAG IN DE JAVAZEE

Willem van Oranje 
Aron Brouwer en Marthijn Wouters, 
Willem van Oranje. De opportunisti-
sche vader des vaderlands, 
Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2017; 
208 blz., € 19,99, 
ISBN 978 90 4682 118 3.

Slag in de Javazee
Anne Doedens en Liek Mulder, 
Slag in de Javazee. Oorlog tussen 
Nederland en Japan 1941-1942, 
Zutphen: Walburgpers, 2017; 192 blz., € 
21,50, ISBN 978 94 6249 138 0.

Een biografie over een historische figuur zegt doorgaans net 
zoveel over de tijd waarin deze geschreven is, als over de per-
soon van wie de biografie verhaalt. Het boek van Aron Brouwer 
(25) en Marthijn Wouters (23) over Willem van Oranje verschaft 
derhalve niet alleen informatie over de vader des vaderlands. 
Het vertelt minstens zoveel over de wijze waarop de biografen 
zelf in het leven staan en de geschiedenis beschouwen.

Nu is geschiedschrijving nooit neutraal. De balans in dit werk 
is echter compleet zoek. Jammer. De schrijvers hebben veel 
publiciteit gescoord met dit boek. De vraag is echter of de 
wijze waarop de publiciteit verkregen werd de resultante is van 
grondig vakwerk. Het is eerder te danken aan het frame van 
een zelfgerichte machtswellusteling waarin Willem van Oranje 
wordt geduwd. 

In een tijd van opkomend populisme en dominante leiders is 
het ongetwijfeld voor een aantal Nederlanders een opluch-
ting dat de grondlegger van Nederland eindelijk ook gekwa-
lificeerd kan worden als een schurk. De achterflap is reeds 
gelardeerd met ronkende en snorrende zinnen. “De auteurs 
laten zien dat de prins van Oranje helemaal geen bevrijder of 
idealist was, maar iemand die zijn vorsten, vrouwen en vrien-
den verraadde… In dit boek blijft weinig over van het beeld 
van Willem van Oranje als onze grootste volksheld.”

Brengen de schrijvers nieuwe feiten aan het licht? Nauwelijks. 
Boren ze nieuw archiefmateriaal aan? Niet echt het geval, 
of het moet de ambivalente houding van Oranje zijn ten 
opzichte van de protestanten in zijn eigen prinsdom Orange. 
Wat is het dan toch dat zij tot andere duiding komen van de 
relevantie van Oranje voor de Opstand dan de studies van 
Van Deursen, Mörke, Marnef en zovele anderen? Het is vooral 
een kwestie van interpretatie en, erger nog, ‘doelredeneren’. 
Ver voorbij het Gadameriaanse Vorurteil waar iedere histo-
ricus, die tegelijk ook hermeneut is, mee te maken heeft. Zie 
slechts de tussenkopjes. “Huichelaar”, “twijfelaar”, “beloften-
breker”, “dictator”, “paria”. Onmogelijk doet men daarmee 
iemand recht.

Willem van Oranje was geen heilige. Ja, hij paste grof geweld 
toe. Als militair strateeg was hij bovendien minder geslaagd. 
Tegelijkertijd heeft hij zijn goederen voor de Opstand opgeof-
ferd. Uiteindelijk werd hij vermoord. En lees dan de wrange en 
bittere conclusie die de biografen trekken: “Willem van Oranje 
vocht zijn strijd echter nooit voor ons, of voor Nederland of 
voor ook maar enig ideaal.” Prietpraat.

Tussen 8 december 1941 en 8 maart 1942 vochten 
Japan en Nederland in de Javazee een zeeslag uit. In 
Slag in de Javazee bieden Anne Doedens en Liek Mul-
der een historische inbedding van deze korte oorlog. 
De auteurs starten met een overzicht van de koloniale 
geschiedenis van Nederlands-Indië, dat met name 
handelt over de oorlogen die in de archipel gevoerd 
werden en over de betekenis van het koloniale leger 
voor het gezag in Nederlands-Indië. Vervolgens gaan 
zij in op de Nederlandse (handels)relatie met Japan. 
De auteurs bestrijden het Europese idee dat Japan 
fascistisch zou zijn en leggen in plaats daarvan de 
nadruk op de Japanse geschiedenis. Het militarisme 
van Japan in de jaren dertig wordt verklaard vanuit 
het idee van een worsteling tussen verwestering en 
modernisme met de oude Japans-Aziatische cultuur 
en geschiedenis.

Voor de beschrijving van de Slag in de Javazee ba-
seren de auteurs zich zowel op Europese als Japanse 
bronnen. De in 2015 verschenen Engelse vertaling van 
een Japanse bronnenuitgave over de planning van de 
verovering van Nederlands-Indië neemt hierbij een be-
langrijke plaats in. Doedens en Mulder betogen dat de 
Nederlandse nederlaag in deze korte oorlog niet alleen 
werd veroorzaakt door de zwakte van de Nederlandse 
strijdkrachten, maar voornamelijk door strategische 
fouten: de waarde van slagschepen en kruisers werd 
overschat ten koste van de inzet van onderzeeboten en 
luchtsteun. Ook kwam de geallieerde samenwerking 
te laat op gang, waardoor de bondgenoten niet in 
staat waren te opereren als een organisatie. Daarnaast 
bleek voor de geallieerden de prioriteit bij de oorlog in 
Europa te liggen. De auteurs concluderen: “De Slag in 
de Javazee was zowel strategisch als tactisch bij voor-
baat een verloren onderneming en had daarom beter 
achterwege kunnen blijven.”

Het boek vormt het derde deel in de serie Oorlogsdos-
sier. Eerder verschenen delen over de Frans-Duitse oor-
log (1870-1871) en de Engels-Nederlandse oorlogen 
(1652-1674). Slag in de Javazee is helder geschreven 
en geeft een goed beeld van de oorlog en de context 
waarbinnen deze plaatsvond. De vele illustraties en de 
zogenaamde ‘intermezzo’s’, waarin ingezoomd wordt 
op Japanse en Nederlandse bevelhebbers en politici, 
maken het boek tot een rijk geheel.

Pieter Verhoeve Marleen van den Berg

Noten

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

Naam: Alexander Westerink
School: De Meerwaarde, Barneveld

Waarom geschiedenis? 
“Geschiedenis heeft wat mij betreft een unieke set aan kenmer-
ken. Het laat leerlingen iets zien en weten over lang geleden, 
maar is tegelijk verrassend toepasbaar op het heden als het 
gaat om menselijke gedragingen, reflexen en begeerten. Daar-
naast is het vak qua verbanden leggen, hoeveelheid tekst en 
bronanalyse voor mijn (vmbo-)leerlingen een grote uitdaging. 
Het mooie is dat het merendeel van de leerlingen die uitda-
ging met inzet en karakter aangaat.” 

Als je moet kiezen in je les: archeologie of kunstge-
schiedenis? 
“Kunstgeschiedenis. In de kunst – welke vorm dan ook – kun je 
zo mooi de tijdgeest van een periode vangen. Tegenstromin-
gen en nieuwe bewegingen maken de kritische reacties op die 
tijdgeest weer zichtbaar.”

Welke opmerking van een leerling bracht je aan het 
lachen of uit je evenwicht? 
“Ik lach best veel met leerlingen, maar niet zozeer om vakin-
houdelijke dingen. Wel heb ik vaak lol om de (soms pijnlijke) 
antwoorden van leerlingen op toetsvragen. Recent dichtte een 
leerling Robespierre een heldenstatus binnen de Industriële 
Revolutie toe, vanwege zijn stoomaangedreven onthoofdings-
apparaat: de guillotine. Heerlijk klok-en-klepelantwoord, iets met 
de verkeerde revolutie en een portie jeugdige verbeeldings-
kracht.”

Wat is je beste onderwijstruc? 
“Altijd ruimte hebben en houden voor ‘de grote verhalen’. Ook 
(juist?) scholieren kunnen nog steeds een half uur of langer 
ademloos luisteren naar de grote klassiekers als de Slag bij 
Thermopylae, het Turfschip van Breda en de Tocht naar Chat-
ham.”

Aan wie geef je het stokje door? 
“Aan Ida Westerink, mijn moeder en docent geschiedenis op 
Landstede VAVO.”

SUPER
docent

1  C. Biancarosa & C. E. Snow, Reading next—A vi-
sion for action and research in middle and high 
school literacy: A report to Carnegie Corporation 
of New York (2nd ed.). (Washington 2006). 

2  Platform Onderwijs 2032 Hoofdlijn advies: een 
voorstel. (2015), via: http://onsonderwijs2032.nl/
wp-content/uploads/2015/09/Hoofdlijn-advies-
Een-voorstel-Onderwijs2032.pdf, Geraadpleegd: 
10 februari 2017.

3  S.S. Wineburg, ‘Historical problem solving: A study 
of the cognitive processes used in the evalua-
tion of documentary and pictorial evidence’, 
Journal of Educational Psychology, 83 (1), 
(2008), 73-87.

4  A. Reisman, ‘Reading Like a Historian: A Docu-
ment-Based History Curriculum Intervention in 
Urban High Schools’, Cognition And Instruction, 
30 (1), (2008), 86-112.

5  J. van Drie & C. van Boxtel, ‘Historical reasoning: 
towards a framework for analyzing students’ rea-
soning about the past’, Educational Psychology 
Review, 20 (2), (2008), 87-110.

6  Deze les is verkrijgbaar via: https://sheg.
stanford.edu. Om bij de les (en vele andere) te 
kunnen, moet je wel een gratis inlog aanmaken. 
Bij oudere leerlingen gebruik ik eigenlijk altijd de 
Engelstalige bronnen. De meeste bronnen zijn 
kort en voor leerlingen toegankelijk (gemaakt). 
Bij elke les hoort een Powerpoint. De PowerPoint 
vertaal ik wel naar het Nederlands en pas ik 
vaak aan mijn eigen doelstellingen aan.

7  A. van der Kaap, Monitoring van de invoering 
van een nieuw centraal examen geschiedenis 
havo/vwo (Enschede 2016).

torische gemeenschap aan een historisch 
betoog stelt, zoals het leveren van bewijs 
vanuit geloofwaardige bronnen en het 
gebruik van de historische context.

Terugblik 
Het grote voordeel van dit soort lessen is 
dat leerlingen ontdekken dat zowel vaar-
digheden als feitenkennis van belang zijn 
bij het vak geschiedenis. Het programma 
daagt leerlingen daadwerkelijk uit tot 
historisch redeneren. Een deel van de 
leerlingen vond het idee dat er niet altijd 
een vaststaand antwoord is best lastig 
om te accepteren. Zij wilden eigenlijk 
gewoon ‘het goede antwoord’ weten. 
Deze leerlingen gingen er vanuit dat 
geschiedenis vertelt ‘hoe het vroeger is 
geweest’. Deze naïeve epistemologische 
opvattingen sluiten aan bij de conclusie 
van een onderzoek naar de opvattingen 
over geschiedenis onder Nederlandse 
examenkandidaten. Ongeveer de helft 
van de onderzochte groep bleek het vak 
geschiedenis niet als een interpretatie 
van het verleden te zien.7

De waarde van dit soort lessen is voor 
mij niet alleen gelegen in de historische 
kanten van het programma. Leerlingen 
groeien op in een samenleving die lijdt 
aan ‘infobesitas’. Het kunnen beoordelen 
van informatie en leren vragen naar de 
onderbouwing van een gegeven mening 
zijn onmisbaar om goed te kunnen func-
tioneren in de eenentwintigste eeuw.
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Boekenlint
James C. Kennedy, 
Een beknopte geschiedenis van Neder-
land, Amsterdam: Prometheus, 2017;  
400 blz., € 29,99, ISBN 978 90 3513 198 9. 
Wereldwijd geloven veel mensen dat 
Nederland een uniek land is. Vanwege 
de onttrekking van land aan de zee, de 
Nederlandse handelsgeest, de markante 
culturele erfenis, de religieuze diversiteit 
en een eeuwenoude traditie van tole-
rantie. Sinds de negentiende eeuw zien 
Nederlanders zelf hun land als moreel 
voorbeeld, een land waarvan de morele 

superioriteit in buitenlands en binnenlands beleid een inspiratie kan 
zijn voor anderen. Gedurende de laatste jaren maakt het positieve 
zelfbeeld van Nederland plaats voor negatieve percepties, nu 
het land zich volgens velen bevindt in een identiteitscrisis. James 
Kennedy beschrijft niet alleen de historische gebeurtenissen, maar 
plaatst deze ook in internationaal perspectief en vergelijkt ze met 
ontwikkelingen in andere Europese landen.

Erik Schumacher, 
Leven in bezet Nederland –  
1942. Oorlog op alle fronten, 
Houten: Unieboek/Het Spectrum, 2017; 
256 blz., € 24,99, ISBN 978 90 0035 358 3. 
In dit recent verschenen boek beschrijft 
Erik Schumacher het oorlogsjaar 1942. 
In januari 1942 werd Nederlands-Indië 
bezet door Japan. Het was een nieuwe 
teleurstelling en schok voor de Neder-
landse bevolking. In diezelfde maand 
werden op de Wannseeconferentie 
concrete plannen gemaakt om de Eu-
ropese Joden massaal te vermoorden en in juli begonnen de eerste 
massadeportaties. Ook verhardde de economische exploitatie van 
het bezette Nederland; de arbeidsinzet raakte ieder gezin. 1942 is 
een informatief en veelzijdig boek met unieke foto’s. Het is het derde 
deel van een zesdelige serie over Nederland tijdens de Tweede We-
reldoorlog en de gevolgen van deze oorlog voor het dagelijks leven. 

Caspar Dullemond, Barbara Henkes, 
James Kennedy (red.), 
Maar we wisten ons door de Heer geroep-
en. Transnationale overdracht tussen prot-
estantse kerken in Nederland en Zuid-Afri-
ka tijdens de apartheid, 
Hilversum: Verloren, 2017; 192 blz., € 21,00, 
ISBN 978 90 8704 624 8. 
Kerken en kerkelijke groeperingen in Neder-
land en Afrika onderhielden contacten met 
elkaar, soms in een breder internationaal 

verband. Tussen beide landen bestond een levendige uitwisseling 
van personen en ideeën, ook – of misschien wel juist – tijdens de 
jaren dat Zuid-Afrika een repressief politiek systeem van apartheid 
kende. Hoe heeft deze culturele en religieuze transfer het debat over 
apartheid in beide landen beïnvloed? In deze bundel behande-
len zeven historici en twee theologen aspecten van dit vraagstuk, 
waarbij zowel de steun voor apartheid als de strijd ertegen aan bod 
komt. In dit conflict wisten beide partijen zich immers “door God 
geroepen”. 

Eenheid in  
verscheidenheid
P. Kromdijk, 
Eenheid in verscheidenheid.  
Doorbraak in de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de samenleving tijdens het 
interbellum, 
Hilversum: Verloren, 2017; 189 blz.,  
€ 19,00, ISBN 978 90 8704 629 3. 

RECENSIE MISKOTTE

Nederland veranderde na de Tweede Wereldoorlog in 
rap tempo. Nadat de ledensystemen van de kerken een 
korte opleving lieten zien, stroomden de kerken onvoor-
stelbaar snel leeg. De samenleving proefde de geneug-
ten van een verzorgings- annex welvaartsstaat. Ook de 
verzuiling werd naar de stort gebracht. Kerken zochten 
aansluiting bij dit nieuwe levensgevoel. De Nederlandse 
Hervormde Kerk deed dat met de nieuwe kerkorde van 
1951, waarmee verwoord werd dat de kerk het niet 
alleen als haar opdracht zag haar leden te bedienen, 
maar nadrukkelijk ook een woord voor de wereld te 
hebben. Op maatschappelijk niveau zocht een aantal 
vooruitstrevende protestanten onderdak bij de PvdA. Bin-
nen de socialistische volkspartij zou men het Evangelie 
voor de wereld het beste uit kunnen dragen. 

De roots van deze vernieuwingsbeweging, de Doorbraak 
genoemd, liggen in de jaren twintig, stelt Peter Kromdijk 
in zijn dissertatie Eenheid in verscheidenheid (verdedigd 
op 24 maart 2017). Met deze stellingname stijgt hij uit 
boven de vaak genoemde en meest voor de hand 
liggende oorzaak. Deze luidt dat tijdens de internering 
in Sint Michielsgestel politieke en kerkelijke leiders de 
inrichting van naoorlogs Nederland werd uitgedokterd. 
Na de bevrijding van 1945 nam de een na de ander 
zijn vooroorlogse plaats op het pluche weer in, zodat de 
ideeën konden worden uitgevoerd.

Kromdijk geeft aan hoe de theologen van de Doorbraak 
zich beriepen op de ethische theoloog Gunning. Zij 
verwierpen hiermee de antithese van Kuyper en kozen 
voor de lijn van Hoedemaker, die een kerkherstel voor 
heel het volk propageerde. Tijdens het interbellum, toen 
kerkherstel een zaak van schier oneindige adem leek, 
voelden ze zich aan getrokken tot Barth, die meer na-
druk legde op persoonlijk christendom dan op instituten. 
Helaas ontbreekt meer inzicht in de verspreiding van die 
ideeën van deze vier theologen. Heeft Barth uiteindelijk 
toch niet het grootste of zelfs enige gewicht in de schaal 
gelegd?

De dissertatie mist het accent dat kritische reacties van 
tegenstanders van de Doorbraak hadden kunnen ge-
ven. De Doorbraak heeft ontegenzeggelijk veel gevolgen 
gehad. Maar is de beweging echt geland of is het een 
clubje van geëngageerde theologen gebleven? Ook 
een eventuele vergelijking met buitenlandse bewegin-
gen ontbreekt. De kracht van het boek is dat het uitste-
kend het ontstaan van de Doorbraak analyseert. 

Ardjan Logmans

TENTOONSTELLINGEN & AGENDA

1 juni 2017
Vrije Universiteit, Amsterdam
De Stichting Academisch Erfgoed belegt 
in samenwerking met het Huygens 
Instituut een symposium over de digita-
lisering en het gebruik van academisch 
erfgoed. Nadat twintig jaar geleden de 
eerste stappen werden gezet op het ge-
bied van digitalisering is het volgens de 
organisatie nu tijd om zowel vooruit als 
terug te blikken. Het symposium is prak-
tisch van opzet en behandelt verschil-
lende thema’s, waaronder de ontsluiting 
en presentatie van digitaal academisch 
erfgoed.
Meer informatie: vu.nl 

23 juni 2017
Walburgiskerk, Zutphen
Het Middeleeuwen Symposium heeft 
dit jaar als thema Handel en Hanze 
in Noordwest Europa. In de prachtige 
Walburgiskerk te Zutphen verzorgen 
verschillende historici lezingen over dit 
onderwerp en is er de nodige ruimte 
voor discussie. Vanaf 10.30 uur vinden 
de activiteiten plaats in drie blokken, die 
16.30 uur worden afgesloten met een 
borrel. 
Meer informatie:  
middeleeuwen-symposium.nl

25 juni 2017
Nationaal Archief, Den Haag
Danny Jansen, tv-kok van 24Kitchen, is 
een fervent verzamelaar van historische 
kookboeken. Wat fascineert hem zo aan 
historische recepten? In deze lezing 
vertelt Jansen, aan de hand van een 
VOC-recept, waar deze interesse van-
daan komt en wat je met de historische 
recepten kunt doen.
Meer informatie: nationaalarchief.nl



Altijd al gefascineerd geweest door andere 
culturen? Dan mag u de tentoonstellingen 
over de Romanovs en de eerste contacten 

tussen China en de Republiek echt niet missen. 
Kookt u graag op historische wijze? Danny Jansen 
is in zijn keuken het liefst bezig met gerechten van 
de VOC. Daarnaast kunnen liefhebbers van de 
middeleeuwen hun hart ophalen in Zutphen.

Rick Moeliker

4 februari 2017 tot en met 
17 september 2017
Exact honderd jaar geleden vond de 
Russische Revolutie plaats. Een goede 
reden voor Hermitage Amsterdam om 
hier aandacht aan te besteden. In 
samenwerking met enkele Russische 
instanties is de tentoonstelling 1917. 
Romanovs en Revolutie. Het einde van 
een monarchie samengesteld. Door 
middel van films, foto’s, schilderijen 
en historische documenten toont het 
museum het aangrijpende einde van 
de roemruchte tsarenfamilie. Hierbij ligt 
de nadruk op het laatste tsarenpaar, 
Nicolaas II en Alexandra. 
Meer informatie: hermitage.nl 

25 maart 2017 tot en met  
20 augustus 2017
Het Frans Halsmuseum in Haarlem 
belicht in de tentoonstelling Barbaren 
en Wijsgeren de wederzijdse beeldvor-

ming van China en Nederland in de 
zeventiende eeuw. Als een van de wei-
nigen hadden de Nederlanders des-
tijds toegang tot het Chinese keizerrijk. 
De culturele uitwisseling kreeg gestalte 
door het verhandelen van schilderijen, 
porselein en tekeningen. Aan de hand 
van deze voorwerpen biedt de ten-
toonstelling een goed overzicht van de 
intensieve handelscontacten. 
Meer informatie: franshalsmuseum.nl

17 juni 2017 tot en met 
17 september 2017
Ze behoren tot meest verfijnde, raad-
selachtige en onbekende Neder-
landse kunstwerken: virtuoos gesneden 
buxushouten beeldjes uit de zestiende 
eeuw. De tentoonstelling Small Wonders 
toont het publiek een selectie van 
deze miniatuuraltaartjes, doodskistjes, 
schedeltjes en gebedsnoten. Van deze 
beeldjes zijn maar 125 exemplaren 
bewaard gebleven, waarvan het Rijks-
museum er de komende zomer 60 zal 
presenteren. 
Meer informatie: rijksmuseum.nl 

17 juni 2017 tot en met 
17 september 2017
Eveneens in het Rijksmuseum vindt u 
in dezelfde periode de tentoonstelling 
New Realities, waar foto’s uit de negen-
tiende eeuw worden gepresenteerd. 
Na de uitvinding van de fotografie in 
1839 nam het medium al direct een 
vlucht. Dit leidde tot een keur aan 
bijzondere foto’s, zoals portretten, 
stadsgezichten, reisfoto’s en foto’s voor 
propaganda- of reclamedoeleinden. 
Meer informatie: rijksmuseum.nl 

Tentoonstellingen

Agenda
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