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Het gist in Amerika na de ramp in Charlottes-
ville in augustus. Een extreemrechtse betoger 
reed in op een groep demonstranten die 
protesteerde tegen racisme. De trieste afloop: 
een dode en meerdere gewonden. Rechtse 
betogers wilden voorkomen dat een stand-
beeld van Robert E. Lee, een generaal die in de 
Amerikaanse burgeroorlog vocht voor behoud 
van de slavernij, het veld moest ruimen.
Prompt gingen in de dagen erna stemmen op 
om ook in Nederland beelden en straatnamen 
van ‘foute’ Nederlanders weg te halen of te 
veranderen. Zoals altijd wordt de Coentunnel 
bij Amsterdam dan aangehaald, of het beeld 
van de VOC-bestuurder in Hoorn. Coen behar-
tigde in Batavia de handelsbelangen van de 
VOC, waarbij hij zelfs bloederige strafexpedities 
uitvoerde tegen de oorspronkelijke bewoners. 
Duizenden lieten het leven onder zijn bewind.
Moet je de beelden van Lee of Coen laten 
staan? Er valt wat voor te zeggen. De personen 
gingen namelijk niet altijd in tegen de heer-
sende normen en waarden van de tijd waarin 
ze leefden – hoewel een ooggetuige na de 
slachtpartij in Banda opmerkte: “God weet 
wie recht heeft. Dit volbracht sijnde, sijn met 
verbaestheyt ider vertrocken naer sijn quar-
tier, gheen behaegen hebbende in sulcken 
handel.” Terecht zien we overigens heden ten 
dage het leven van elk mens als onvervreemd-
baar, ongeacht religie of huidskleur. Bovendien 
kan het laten staan van een standbeeld ook 

de pijnlijke rafelranden van de landsgeschie-
denis duidelijk maken aan een groter publiek. 
Sinds 2012 draagt Coens standbeeld in Hoorn 
daarom een plaquette die het geweld in zijn 
naam niet meer verhult.
Anderzijds blijft een beeldhouwwerk, hoe je 
het ook wendt of keert, een eerbetoon – zeker 
als je onfrisse sympathisanten de toegang tot 
zulke beelden niet zomaar kunt ontzeggen. 
Misschien moet zo’n kunstwerk dan toch maar 
verdwijnen in een museumdepot.
Een dergelijk besluit zou echter een vrijbrief 
kunnen zijn voor het zuiveren van nog meer 
gevoelige herdenkingsplaatsen. Moeten ook 
beelden of grafstenen van vermeende kolo-
niale vechtersbazen als Michiel de Ruyter of 
Tromp de prullenbak in? Zijn na de kerkklokken 
over twintig jaar de kerktorens aan de beurt 
als zichtbelemmerende verwijzingen naar een 
‘achterhaalde’ godsdienst?
Gelukkig kan het ‘herhalen’ van de geschiede-
nis, ook door ons blad, de angel uit veel van dit 
soort conflictstof halen en ons behoeden voor 
de angst van het hellende vlak. Men zegt vaak 
dat de historicus als taak heeft het verleden 
recht te doen. Dat is ook om te draaien. Wie 
van geschiedenis houdt, probeert eveneens 
het heden recht te doen. Omdat het heden te 
waardevol is om over te laten aan ongenuan-
ceerde roeptoeters rond een standbeeld.

Ardjan Logmans 
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Omslag: De onderwerping van Diepo Negoro aan luitenant-
generaal baron de Kock in de Java-oorlog (1825-1830)
Beeld Rijksmuseum

The White Man's Burden - beschaving brengen voor de inheemse 
bevolking? Beeld Wikimedia
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Libanezen stammen af van 
Kanaänieten

Bixby-brief niet geschreven 
door Lincoln

Honderd jaar oude cake 
gevonden op Antarctica

Slavernijgeschiedenis moet 
verplichte lesstof zijn

Alle namen van Westerbork 
opgeschreven

Jonge Historicus 
van het Jaar

De Kanaänieten vormen de stamouders van de huidige 
Libanezen. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek naar 
het DNA van zowel ruim 4000 jaar oude Kanaänieten 
als 99 hedendaagse Libanezen, zo schrijft het American 
Journal of Human Genetics. Al uit het Oude Testament 
blijkt dat de Israëlieten er niet in slaagden alle 
Kanaänieten te verjagen uit het land voordat zij er zelf 
introkken. Claude Dormet-Serhal, een van de auteurs 
van het artikel, is blij met de onderzoeksresultaten. “Voor 
het eerst is er genetisch bewijs dat er sprake is van 
continuïteit in de regio: van de Kanaänieten in de Bronstijd 
tot hedendaagse Libanezen. Samenwerking tussen 
archeologen en genetici verrijkt beide vakgebieden, 
waardoor veel vragen worden beantwoord.”

De Amerikaanse president Lincoln schreef vele 
beroemde brieven. Tot de bekendste van deze werd 
altijd de zogenaamde Bixby-brief gerekend. Deze 
was gericht aan Lydia Parker Bixby, een weduwe die 
vijf zonen verloor in de Amerikaanse Burgeroorlog. 
Lincoln probeerde de weduwe door middel van deze 
brief in haar verdriet te troosten. Maar nu blijkt de brief 
van de hand van Lincolns secretaris John Hay te zijn. 
Wel ondertekende de president de brief. Een team 
van forensisch deskundigen van de Universiteit van 
Manchester kwam tot deze conclusie door met behulp 
van de computer vijfhonderd brieven van zowel Lincoln 
als Hay met elkaar te vergelijken. Aan de inhoud van de 
brief zal het niets meer veranderen. 

Hoe smaakt een cake van honderd jaar oud? 
Een aantal archeologen op Antarctica had 
deze vraag kunnen beantwoorden. Zij vonden 
tijdens onderzoekswerkzaamheden een 
fruitcake in een tinnen bak. Het doosje was 
flink aangetast door de tand des tijds; de cake 
zelf zag er nog “bijna eetbaar” uit volgens de 
ontdekkers. Of ze een stukje geproefd hebben, 
is niet bekend. De cake was vermoedelijk 
eigendom van Robert Falcon Scott. Deze Brit 
probeerde een eeuw geleden als eerste mens 
ooit de geografische zuidpool te bereiken. In 
zijn opzet slaagde hij niet: hij moest deze eer 
laten aan de Noor Roald Amundsen. 

Overheidsadviseur en oud-PvdA-Kamerlid Amma Assante 
maakte onlangs een draai van 180 graden. Dat biecht ze op 
in een interview met de Volkskrant. Als dochter van Ghanese 
migranten was zij van mening dat je niet terug moet kijken, maar 
juist vooruit. “Huidskleur is maar een klein deel van je identiteit”, 
was haar devies. Totdat ze een student sprak wiens voorouders 
als slaaf werden verhandeld. Hij had geen idee waar hij naartoe 
moest, omdat elke familieband was doorgesneden. Dat zorgde 
voor een sterke verandering in het denken van Assante. “Voor je 
identiteit is het bepalend om te weten waar je vandaan komt.” 
Het gaat haar in het onderwijs over de slavernij niet zozeer om 
de schuldvraag. “Het gaat erom te weten hoe de slavernij de 
beeldvorming van blank over zwart en zwart over blank heeft 
beïnvloed. Zodat je elkaar beter kunt begrijpen.”

Meer dan honderdduizend Nederlandse 
Joden passeerden Kamp Westerbork op hun 
fatale reis naar het oosten van Europa, waar 
velen van hen de dood vonden. Kunstenaar 
Bart Domburg noteerde al hun namen. Het 
kostte hem een jaar. Met een fineliner schreef 
hij alle namen op 29 vellen papier van 1,50 
bij 2,80 meter. “Ik hoop er iets van te laten 
zien wat zich daar heeft afgespeeld”, zegt de 
Amsterdammer zelf over het project. In januari 
2018 verschijnt een boek met alle 102.000 
namen. Aan de binnenkant van de omslag is 
een fragment van het werk van Domburg te 
zien.  

Kayleigh Goudsmit is verkozen 
tot Jonge Historicus van het Jaar. 
Na een eerste selectie van dertig 
kandidaten ging zij er met de 
hoofdprijs vandoor. “Een jonge 
historicus die historici bij elkaar 
weet te brengen en te inspireren”, 
zo prijst de jury haar. Goudsmit 
werkt als freelance historicus en 
tekstschrijver. De komende jaren 
zet zij zich in als ambassadeur 
van de Stichting Jonge Historici 
om jonge historici in contact te 
brengen met professionals. 

NIEUWS

Een Syrisch-Orthodox klooster in Mosoel
Beeld Wikimedia

De gevonden cake Beeld Antarctic Heritage Trust

Bart Domburg aan het schrijven Beeld kampwesterbork.nl

Facsimile van de Bixby Letter Beeld Wikimedia

Kayleigh Goudsmit Beeld JHSG

Slavernij in Brazilië Beeld Wikimedia
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ETHISCHE POLITIEK

De periode van 1880 tot 1914 is het tijdvak van het moderne imperialisme. West- 
Europese staten, Groot-Brittannië en Frankrijk voorop, bezetten in deze periode grote 
delen van Afrika. Ook in Azië, waarvan de koloniale mogendheden al vóór 1880 hele 
gebieden onder hun gezag hadden gebracht, vonden toen nog veroveringen plaats. 
In deze veroveringsgolf speelde het kleine Nederland zijn eigen partijtje mee. Het 
bezat al Java en grote delen van Sumatra en begon vanaf 1873 met de verovering 
van de buitengewesten van Nederlands-Indië. Aan het Nederlandse moderne imperi-
alisme lag een duidelijk economisch motief ten grondslag. Een tweede motief was in-
ternationaal prestige. Het Nederlands imperialisme werd ook gedreven door de zoge-
naamde ‘ethische politiek’. Deze politiek stelde dat Nederland zijn kolonie in de Oost 
niet alleen voor eigen economisch gewin mocht gebruiken, maar er ook voor moest 
zorgen dat de welvaart van de inheemse bevolking en haar beschavingsniveau 
toenamen. Om welvaart en beschaving te kunnen brengen, was het noodzakelijk dat 
geheel Nederlands-Indië onder het bestuur van het moederland kwam.1

De ethische politiek 
en de brute militaire 
expeditie door de 
Gajo- en Alaslanden



Eerste luite-
nant Albert 
Laman Trip 
met brigade 
van het Korps 
Marechaussee 
te voet in Atjeh 
en Onderhoor-
igheden, 1910 
- 1913 Beeld 
Rijksmuseum
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toe te voegen aan de inkleuring van het 
begrip ‘ethische politiek’.

Van Daalens tocht 
Vanaf 1873 hield Nederland zich bezig 
met het onder zijn gezag brengen van 
Atjeh. De tocht van Van Daalen door 
de Gajo- en Alaslanden was een van de 
laatste stappen in de onderwerping van 
dit gebied. Deze onderwerping was met 
vallen en opstaan gegaan. De in 1898 
aangetreden gouverneur van Atjeh, kolo-
nel J.B. van Heutsz, speelde het uiteinde-
lijk klaar om Atjeh voor het grootste deel 
te veroveren. Begin 1903 gaf de sultan 
van dit gebied zich persoonlijk aan hem 
over.6 Na de militaire successen van Van 
Heutsz verplaatste het Atjese verzet zich 
naar de moeilijk toegankelijke Gajo- en 
Alaslanden. De militaire expeditie van 
luitenant-kolonel Van Daalen naar deze 
streken moest hieraan een einde aan 
maken.7 De tocht duurde van 8 februari 
tot 23 juli 1904. De troepen van Van 
Daalen bestonden uit 10 brigades mare-
chaussees, totaal 200 man, 12 officieren 
en 450 dwangarbeiders. Vanaf 14 maart 
tot 24 juni trokken zij door de Gajolan-
den en de naastgelegen Alaslanden. In 
Gajoland bestormden de marechaus-
sees zes kampongs en in de Alasvallei 
drie. De bewoners van deze kampongs 
verschansten zich weliswaar achter ver-
dedigingswallen, maar waren totaal niet 
opgewassen tegen het geweervuur van 
de marechaussees. Totaal doodden zij 
tijdens de tocht 2.902 mensen, onder wie 
1.159 vrouwen en kinderen.8 

Troonrede
De Nederlandse dagbladen hadden uiter-
aard verslag gedaan van het verloop van 
de tocht van Van Daalen. In de troon-
rede van 1904 betreurde de regering het 
dat hierbij ook ongewapende inlanders 
waren omgekomen. Maar met deze 
woorden van treurnis ging het boek voor 
de regering niet dicht. Eind september 
besprak de Tweede Kamer met haar 
de troonrede. Een drietal Kamerleden 
trok fel van leer over het optreden van 
het Nederlands-Indische leger. Van hen 
bracht alleen het lid H.H. van Kol, die de 

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij 
(SDAP) vertegenwoordigde, de expedi-
tie van Van Daalen in verband met de 
ethische politiek. In de Gajo-, Alas- en 
Battaklanden waren volgens dit Kamer-
lid zeker misstanden, zoals slavenhandel, 
diefstal van karbouwen (waterbuffels) 
en paarden, en onderlinge oorlog. Maar 
lag in deze misstanden aanleiding om 
“zoo gewelddadig op te treden als thans 
is geschied?”. Van Kol vond van niet. 
Nederland beging volgens hem zelf ook 
misstanden in Nederlands-Indië en moest 
daar eerst maar eens een eind aan ma-
ken.9 Minister-president Kuyper leek niet 
echt geraakt te zijn door de kritiek vanuit 
de Kamer. Hij verwierp het gevoel dat 
het betoog van Van Kol had opgeroepen, 
als had Nederland direct met “imperialis-
tische hartstocht” de Gajo- en Alaslan-
den aangevallen. Integendeel, ons land 
had juist lang geduld gehad met deze 
gebieden. Vanaf 1898 had het Atjeese 
verzet van daaruit aanvallen gepleegd, 
maar pas in 1904 had de expeditie van 
Van Daalen plaatsgevonden.10

Kuyper toonde in zijn antwoord aan 
de Kamer geen enkele reflectie over de 
vraag of het door de troepen van Van 
Daalen gebruikte geweld wel in verhou-
ding stond tot de doelen die de regering 
wilde bereiken, te weten vestiging van 
het Nederlands gezag en het brengen van 
beschaving. Integendeel. Van Kol had in 
zijn bijdrage, aan de hand van citaten uit 
krantenverslagen, geschetst hoe bloede-
rig de tocht van de genoemde luitenant-
kolonel was geweest. “Dit maakt op mij 
nooit eenig effect”, zo zei Kuyper. Als 
men de bloederigheden begaan tijdens 
de bewuste tocht veroordeelt, dan “kan 
men elke ernstige operatie afkeuren en 
het voeren van alle oorlog veroordelen.” 
Wel verzekerde Kuyper Van Kol en de 
rest van de Kamer dat de leden van 
regering, net als vele anderen, bij het 
vernemen van de berichten uit de Gajo- 
en Alaslanden diepe droefheid en de pijn 
in hun hart hadden gevoeld.11 Uit het 
betoog van de minister-president werd 
duidelijk dat hij vanwege het hardnek-
kige en militante verzet van de Gajo’s en 
Alassers gewapend optreden tegen hen 
gerechtvaardigd vond. 

Begroting Koloniën
De verdediging van de expeditie van Van 
Daalen door de minister-president bracht 
de oppositie ter linkerzijde niet tot zwij-
gen. Dit bleek een kleine twee maanden 
later tijdens de behandeling in de Kamer 
van de begroting van het ministerie 

van Koloniën. Een aantal oppositionele 
Kamerleden had opnieuw harde kri-
tiek op het optreden van Van Daalens 
manschappen. Zeer opmerkelijk was dat 
ook een lid van de confessionele coalitie 
zich voegde in het koor van critici. Het 
betrof V. de Stuers, die behoorde tot de 
katholieke kamerclub. Hij noemde de 
expeditie een “moordgeschiedenis” en 
sprak over de Nederlandse soldaten als 
een “bende bloedhonden”.12 Hoewel De 
Stuers zich in zijn bijdrage een aanhan-
ger van de ethische politiek betoonde, 
gaf hij daar een andere invulling aan dan 
zijn confessionele collega-Kamerleden. 
Hij erkende dat Nederland vanwege drie 
eeuwen aanwezigheid in Nederlands-
Indië het recht had om, langs de weg 
van de geleidelijkheid, alle volken van 
de archipel onder haar gezag te bren-
gen. Maar daaraan verbond De Stuers 
de voorwaarde “dat dit gezag niet mag 
worden uitgeoefend door middel van ty-
rannie en despotisme, en niet afgedwon-
gen met geweld en repeteergeweren, 
doch dat dit gezag in de eerste plaats 
moet worden uitgeoefend in het belang 
van de inlander.” Nederland behoorde de 
inheemse bevolking te besturen als een 
ouderlijke voogd. Dat bracht met zich 
mee “dat zoveel mogelijk ruw geweld 
moet worden vermeden en getracht moet 
worden te werken met vreedzame midde-
len.”13 Dit sloot aan bij de woorden van 
SDAP-Kamerlid Van Kol, die al eerder 
in het debat had gesproken. Om morele 
invloed uit te oefenen moest men niet 
beginnen met het afslachten van zoveel 
vrouwen en kinderen als tijdens de expe-
ditie van Van Daalen was gebeurd, aldus 
het sociaaldemocratische Kamerlid.14

Klassiek geluid
Het klassieke geluid in het debat van de 
ethische politiek kwam van Th. Heems-
kerk, die behoorde tot de Antirevolutio-
naire Partij. Heemskerk betoogde dat de 
oorlog op Atjeh een “bloedende wond” 
geworden was waaraan het “koloniaal 
bestuur lijdt”. Daarom was er dringend 
een krachtig optreden nodig, opdat 
er een einde aan de oorlog kwam. Dit 
maakte voor Nederland tevens de weg 
vrij om haar roeping, het vestigen van 
een vredelievend bestuur, te vervullen. 
In de opvatting van Heemskerk om 
voor eens en altijd de strijd op Atjeh 
te beslechten, paste niet het advies van 
De Stuers dat het Nederlandse leger de 
Gajo- en Alslanden maar links moest 
laten liggen. Aan het einde van zijn 
bijdrage aan het begrotingsdebat maakte 

In de historiografie is het verband tussen 
de ontwikkeling van Nederlands-Indië 
door het moederland en het onder gezag 
brengen van de buitengewesten lange tijd 
niet gelegd. De historica Elsbeth Locher-
Scholten deed dit in haar dissertatie uit 
1981 als eerste expliciet. Tot die tijd be-
handelden historici ethische politiek en 
imperialisme als gescheiden grootheden. 
De ethische politiek werd gezien als posi-
tief, imperialisme als negatief. Deze laat-
ste term associeerde men met macht en 
eigenbelang. Locher-Scholten stelde naar 
aanleiding van haar nieuwe inzichten een 
nieuwe definitie van het begrip ethische 
politiek op. Van die definitie maakt 
zowel het tot ontwikkeling brengen van 
de Nederlands-Indische archipel deel uit, 
alsook de vestiging van het Nederlands 
gezag in de buitengewesten. Belangrijk 
is dat Locher-Scholten opmerkt dat de 
aanhangers van de ethische politiek in 
hun tijd geen tegenstelling zagen tussen 
deze politiek en machtsuitbreiding.2

Het onder Nederlands gezag bren-
gen van de buitengewesten ging niet 
zonder slag of stoot. In veel gevallen 
kwam hier militair geweld aan te pas. 
De onderwerping van alle delen van de 
archipel is dan ook in bloed gedoopt. 

Tienduizenden dodelijke slachtoffers zijn 
daarbij aan inheemse kant gevallen. Dit 
roept de vraag op hoe het militair geweld 
waarmee de onderwerping gepaard ging, 
zich verhoudt tot de doelstellingen van 
de ethische politiek. De ethische poli-
tiek wilde beschaving voor de inheemse 
bevolking brengen. Maar hoe beschaafd 
was deze politiek als fors wapengekletter 
daarvan ook deel uitmaakte? Wat viel 
er nog te beschaven als de objecten van 
beschaving tijdens de verovering van 
hun woonplaatsen door het Nederlands-
Indisch leger waren gedood? Beet de 
ethische politiek zichzelf hiermee niet in 
de staart?3

Militant verzet
De politici en bestuurders die behoorden 
tot de stroming van de ethische politiek 
hadden bij het onder bestuur krijgen 
van de buitengewesten een voorkeur 
voor de niet-gewelddadige methode. 
Maar als Nederland daarbij op militant 
verzet stuitte, vonden zij het gebruik 
van geweld niet bezwaarlijk.4 De mate 
van geweld was voor discussie vatbaar. 
Maarten Kuitenbrouwer en Janny de 
Jong vestigden hierop de aandacht. Beide 
historici wezen hierbij naar het debat in 
de Tweede Kamer over de zeer geweld-
dadige veroveringstocht in 1904 door de 

Gajo- en Alaslanden op Atjeh die plaats-
vond onder leiding van luitenant-kolonel 
G.C.E. van Daalen.5 

Bij deze tocht vielen bijna drieduizend 
doden aan inheemse kant. Een aantal 
Tweede Kamerleden was erg verontwaar-
digd over het brute geweld dat gebruikt 
was. De bloedige veldtocht van Van 
Daalen werd dan ook in de Kamer aan 
de orde gesteld. Dit gebeurde eerst bij de 
bespreking van de troonrede van 1904 
en later bij de behandeling van de be-
groting van het Ministerie van Koloniën. 
In dit artikel wordt nagegaan of in deze 
twee debatten tussen regering en Kamer 
de spanning binnen de ethische politiek 
werd gevoeld en blootgelegd. Minister-
president A. Kuyper en minister A.W.F. 
Idenburg van Koloniën voerden het 
woord namens de regering. Hoe keken 
zij aan tegen het brute geweld dat Van 
Daalens manschappen hadden gebruikt 
en de vele doden die hierdoor waren 
gevallen? Brachten zij dit geweld en het 
hoge aantal doden in verband met de 
missie van Nederland om beschaving te 
brengen? En constateerden zij een span-
ning tussen het buitensporige geweld en 
het beschavingsoffensief? Deze vragen 
wil ik ook stellen met betrekking tot 
de Kamerleden die aan beide debatten 
deelnamen. Op deze manier hoop ik iets 

ETHISCHE POLITIEK
PERSONALIA
Guido Hooiveld stu-
deerde van 1990-1996 
geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Gronin-
gen en is momenteel 
beleidsmedewerker 
onderwijs en Wmo bij 

de gemeente Oldebroek.

Groepsportret van de marechaussee met overste Van Daalen bij de vermoorde inwoners van de versterkte kampong Koeto 
Reh Beeld Wikimedia


Guido Hooiveld 



oktober 2017 TRANSPARANT TRANSPARANT oktober 201710 11



wetenschap

ETHISCHE POLITIEK

Meerstemmigheid

Arjan Nobel

Je kon er onmogelijk omheen: de tentoonstelling ‘Goede 
Hoop’ in het Rijksmuseum. Voor het eerst presenteerde ‘Het 
Museum van Nederland’ – een titel die het Rijks zich graag 
aanmeet – een grote tentoonstelling over de relatie tussen 
Nederland en Zuid-Afrika. Gelijktijdig verscheen een pu-
blieksboek en zond de NTR een zevendelige serie uit. Een 
ronkende promo van Adriaan van Dis maakte het compleet: 
“koloniale geschiedenis in al zijn nuances”, “pijnlijk”, “indruk-
wekkend”, “onrustbarend” en “herkenbaar”.

Vol verwachting toog ik naar Amsterdam. In mijn kielzog een 
groep studenten. De entree was groots, en tegelijk tekenend. 
Een achttiende-eeuwse prent van de Tafelberg, gezien vanaf 
de zee, vulde de wanden van de eerste zaal. Het was het 
beeld dat zich ontvouwde voor de ogen van VOC-dienaren 
wanneer zij, na een wekenlange reis, aan de Kaap arriveer-
den. Een eurocentrisch beeld, dat nog eens werd versterkt 
door de bijschriften bij allerlei objecten. 

Het meest verbazingwekkende was zonder twijfel de vitrine 
waarin allerlei ruilmaterialen werden getoond, waaronder 
de bijna spreekwoordelijke spiegeltjes en kraaltjes. Volgens 
het bijschrift moesten we “over die kralen niet te flauw doen. 
Het maken van glazen kralen was een kostbaar procedé. Dit 
materiaal had wel degelijk een zekere ruilwaarde.”

‘Goede Hoop’ liet, ondanks alle goede bedoelingen, zien 
dat er nog een wereld te winnen valt als het gaat om de om-
gang met ons koloniale verleden. Nog te vaak is de westerse 
blik dominant, de toon relativerend. Het gaat niet om de 
kostprijs van de kralen, het probleem zit dieper. Het gaat om 
de betekenis van deze objecten, juist ook voor de bevolking 
van Zuid-Afrika anno 2017. Daarom is het een gemiste kans 
dat er nauwelijks Zuid-Afrikanen betrokken waren bij de ont-
wikkeling van deze tentoonstelling. Sterker, dat is bedenkelijk. 
Geschiedenis, en zeker die van onze voormalige kolonies, is 
gebaat bij meerstemmigheid.

Volgens de Amerikaanse historicus James Green (1944-2016) 
is het de taak van historici “to break down the walls that sep-
arate people from their past and that divide those who study 
the past from those who have lived it.” Ware woorden, die het 
Rijksmuseum zich ter harte zou moeten nemen. Zeker met 
een tentoonstelling over het Nederlandse slavernijverleden in 
het vooruitzicht.

COLUMN

Heemskerk nog het statement dat Ne-
derland in Indië niet geleid werd door 
veroveringszucht. Waren militairisme 
of imperialisme de drijfveren geweest, 
dan had dit van de kant van de anti-
revolutionairen op bestrijding kunnen 
rekenen. Ons land was in de veroverde 
gebieden volgens Heemskerk slechts uit 
op het breken van verzet en het doen 
ontstaan van “een goeden geregelden 
toestand”. Met dit laatste bedoelde hij 
orde en rust.15 Evenals zijn politieke 
geestverwant Kuyper was Heemskerk 
van mening dat de opstandige en geweld-
dadige opstelling van de bewoners van 
de Gajo- en Alaslanden Nederland het 
recht gaf om militair tegen hen in actie 
te komen. 

Een van de laatste sprekers tijdens de 
eerste termijn was het lid H. Goeman 
Borgesius. Deze liberaal was behalve 
Kamerlid ook voorzitter van de Vooruit-
strevend-Liberale Kamerclub. Hij vroeg 
aandacht voor de opmerking van de 
minister in de “Memorie van Antwoord” 
dat hij zich in algemene zin niet afkerig 
betoonde van imperialisme. Daar was 
Goeman Borgesius in het geheel niet blij 
mee. Een imperialistische politiek achtte 
hij verderfelijk voor Nederland.16 Een 
eind verderop in zijn verhaal legde het 
liberale Kamerlid de vraag op tafel of 
“in de meeste gevallen dat afschuwelijk 
wapengeweld, waardoor de inlandsche 
bevolking van ons gezag meer afkerig 
wordt en waardoor ons moreel gezag 
niet wordt verhoogd”, niet vermeden kon 
worden. Voor Goeman Borgesius zelf 
was het duidelijk: militaire expedities 
mochten alleen bij hoge noodzakelijk-
heid. Die noodzakelijkheid was niet 
aanwezig geweest bij de tocht van Van 
Daalen.17

Idenburgs verdediging
Na Goeman Borgesius sprak nog de 
SDAP’er P.J. Troelstra en daarmee was 
de eerste termijn van het begrotingsde-
bat voorbij. De volgende dag, vrijdag 24 
november, was het de beurt aan minister 
Idenburg voor de beantwoording namens 
de regering. Daarin ging hij in op de 
afkeurende woorden van Goeman Bor-
gesius over de imperialistische politiek 
die hij als minister voorstond. Imperia-
lisme uitgaande van het principe van de 
struggle for life en gedreven door macht-, 
win- en geldzucht achtte ook Idenburg 
afkeurenswaardig. Maar aan het imperi-
alistische optreden van Nederland lagen 
andere motieven ten grondslag, waaron-
der de wens om een einde te maken aan 

onmenselijke misstanden. Dit betekende 
volgens Idenburg allerminst dat Neder-
land in de kolonie gemakkelijk naar de 
wapens mocht grijpen. Eerst moesten 
alle eerlijke middelen zijn uitgeput.18

Wat betreft de noodzaak van de 
bemoeienissen van Nederland met de 
Gajo- en Alaslanden wees Idenburg op 
de inheemse militanten die vanuit deze 
landen, toen het merendeel van Atjeh 
onder Nederlands gezag was gebracht, 
waren begonnen met het plegen van 
gewapende uitvallen. Hij meldde dat de 
Nederlandse autoriteiten de Gajo’s en 
Alassers vanaf dat moment waren gaan 
waarschuwen, maar tevergeefs. Om aan 

het verzet een einde te maken moes-
ten de bronnen ervan gestopt worden. 
Daarvoor was het noodzakelijk dat er in 
de binnenlanden een ordelijke toestand 
ontstond en de bevolking onder toezicht 
kwam te staan. Dit was het doel geweest, 
aldus Idenburg, van de expeditie van Van 
Daalen. Van kritiek op deze officier en 
zijn manschappen wilde de minister niet 
weten. Zij hadden de opstandige Gajo’s 
en Alassers herhaaldelijk gewaarschuwd 
en hadden gematigd opgetreden.19 In de 
tweede termijn van het debat kwam een 
aantal Kamerleden nog op de expeditie 
van Van Daalen terug, evenals de mi-
nister. Omdat hun teksten geen nieuwe 
gezichtspunten opleveren voor dit arti-
kel, laat ik hier de tweede termijn verder 
onbesproken.

Conclusie
De ethische politiek wilde Nederlands-
Indië welvaart en beschaving brengen. 
Dit is, naast andere, een van de kaders 
waarin de militaire expeditie van Van 
Daalen naar de opstandige Gajo- en 
Alaslanden moet worden geplaatst. 
Het breken van het verzet en het onder 
Nederlands gezag brengen van deze 
gebieden waren een voorwaarde voor het 
verrichten van de beschavingstaak. Maar 
de bijna drieduizend Gajo’s en Alassers 
die tijdens de militaire expeditie van Van 

Daalen werden gedood, konden nooit 
meer profiteren van de doelstellingen 
van de ethische politiek. Hoe keek de 
Nederlandse regering aan tegen deze vele 
doden en het door Van Daalens man-
schappen gebruikte geweld? Bij monde 
van minister-president Kuyper betreurde 
ze het hoge dodenaantal. Maar verder 
kwam ze niet. Kuyper en zijn collega 
Idenburg voelden geen spanning tussen 
de beschavingstaak die Nederland voor 
Nederlands-Indië zag weggelegd en het 
excessieve geweld gehanteerd tijdens ge-
noemde expeditie. In plaats van kritisch 
te zijn over dit geweld vonden Kuyper en 
Idenburg dat Nederland juist gematigd 
had gehandeld ten opzichte van de Gajo- 
en Alaslanden. 

Hoe anders was het bij de linkse oppo-
sitie in Tweede Kamer en het katholieke 
Kamerlid De Stuers. Die hadden niet al-
leen ernstige kritiek op de tocht van Van 
Daalen vanwege het hoge dodental en 
het buitensporige geweld, maar vonden 
dit dodental en dit geweld ook in strijd 
met de doelstellingen van de ethische 
politiek. De SDAP’er Van Kol wees 
erop dat het Nederlandse optreden in de 
Gajo- en Alaslanden afbreuk deed aan de 
morele invloed van Nederland. Daarmee 
bedoelde hij dat de tocht de beschavende 
taak van het moederland had tegenge-
werkt en in diskrediet gesteld. Ook de 
Kamerleden De Stuers en Goeman Bor-
gesius waren deze opvatting toegedaan. 

De vestiging van het Nederlandse gezag 
in het gebied van de Gajo’s en Alassers 
ging gepaard met overmatig geweld. 
Voor de bijna drieduizend gedode 

Portret van Luitenant-Generaal G.C.E. 
van Daalen" Beeld Wikimedia
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mannen, vrouwen en kinderen was geen bescha-
ving meer weggelegd. Daarmee slokte de ethische 
politiek zichzelf op. De spanning of wellicht de 
tegenspraak in dit begrip werd door de Nederlandse 
regering niet gevoeld. Wel door de linkse oppositie 
in de Tweede Kamer en één Kamerlid van de confes-
sionele coalitie. Regering en oppositie waren het 
eens over de doelstellingen van de ethische politiek, 
maar niet over het middel om die te bereiken. Was 
voor de regering in geval van inheems verzet geweld 
hierbij onvermijdelijk; voor leden als De Stuers en 
Goeman Borgesius moest het gebruik van geweld 
een hoge uitzondering blijven. Hun opvatting leidde 
ertoe dat de spanning tussen de ontwikkelingstaak 
van Nederland en het onder gezag brengen van de 
buitengewesten dat daarvoor noodzakelijk was, 
tot een minimum gereduceerd werd. Dat kon niet 
gezegd worden over de opvatting van Kuyper en 
Idenburg. Hoewel zij de genoemde spanning niet 
voelden, hield hun opvatting die volop in stand.

In totaal werden 
2.902 mensen 
gedood, onder 
wie 1.159  
vrouwen en  
kinderen.
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INTERVIEW GERARD RAVEN

Van twee  
bloedgroepen  
naar één doelgroep



De Vereniging van Christen-Historici (VCH) kent sinds haar ontstaan 
eind jaren 1980 twee bloedgroepen. Er is een meer reformatorische 
richting, die onderzoek doet naar gebeurtenissen uit de kerkgeschiede-
nis en speurt naar aanwijzingen van Gods hand in de geschiedenis. En 
er bestaat een meer gereformeerde of vrijgemaakte richting, die zich 
actief wil mengen in bestaande discussies in de geschiedschrijving en 
daardoor zichzelf uitdaagt om het christen-zijn vorm te geven in onder-
zoek en debat. Tot die laatste groep behoort Gerard Raven, al vanaf het 
vroege begin verbonden aan de VCH en Transparant. Dit jaar nam hij 
afscheid. Niet hij, maar de jongere garde moet het christelijk-historisch 
geluid doorgeven, is zijn overtuiging.

Ardjan Logmans

In zijn woning in de Amersfoortse wijk 
Kattenbroek belandt het gesprek al gauw 
op zijn tijd in Oegstgeest. Hij kerkte toen 
met zijn vrouw in de Nederlands-gere-
formeerde kerk in die plaats. Daar was 
toen verzet tegen nieuwe ideeën over het 
omgaan met de schepping. “Biologische 
producten, consuminderen, minder vlees: 
niemand had er ooit van gehoord. Er 
heerste scepsis binnen de kerk: waarom 
zouden we deze groene hype omarmen? 
Vooral mijn vrouw heeft veel gedaan 
om de leden van onze kerk op andere 
gedachten te brengen. Uiteindelijk ging 
de kerk om.” De anekdote tekent dr. Ge-
rard Raven. Voor hem geen behoud van 
opvattingen die hun legitimiteit alleen te 
danken hebben aan hun ouderdom. Hij 
zoekt liever naar nieuwe manieren om 

God te vinden, in de kerk maar ook in de 
geschiedenis.

Nieuw christen-historisch geluid
Raven heeft een lange staat van dienst 
binnen de VCH: praktisch vanaf de 
oprichting in 1989 zette hij zijn schou-
ders onder een nieuw christen-historisch 
geluid. Hij betreurt het dat de VCH niet 
eerder is opgericht. “In mijn studen-
tentijd, begin jaren tachtig, kon ik er 
daarom niet van profiteren. Ik kwam 
toen van het christelijk studiecentrum 
ICS vandaan, dat in 2009 is opgegaan in 
ForumC. Na de oprichting van de VCH 
dunde de ICS erg uit, maar tot aan 1989 
moest je bij die club zijn als je zocht naar 
christelijke kanten van je vak. Tijdens de 
studie kreeg je die niet. Er heerste bin-

nen de Leidse geschiedenisafdeling een 
bijna naïef objectiviteitsgeloof waarbij 
ruimte voor meerdere perspectieven op 
de geschiedenis ten enenmale ontbrak. 
En bij mijn studentenvereniging Navi-
gators was daar ook geen ruimte voor. 
Er zaten toen veel bèta’s op de vereni-
ging, die niet werden gehinderd door 
historisch inzicht. Ze konden bijvoor-
beeld heel strikt zijn in de van-kaft-tot-
kaftopvatting over de Bijbel, zonder de 
historische ontwikkeling van het Boek 
mee te nemen.”

Geen grootse vergezichten
In zijn jaren bij de VCH kwam hij tot 
de ontdekking dat christelijke historici 
hun vakgenoten twee dingen te bie-
den hebben. Raven begint bescheiden. 

Gerard Raven Beeld Transparant
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In 1991 ben ik conservator geworden van 
Museum Flehite in Amersfoort. Daar lag 
het voor de hand iets te doen met regio-
nale kerkgeschiedenis. Zo hebben we veel 
religieuze voorwerpen in collectie, die ik 
samen met een predikant kon gebruiken 
bij evenementen in de lijdensweek en met 
Kerstmis. Ook heb ik tentoonstellingen 
gemaakt die opvallend veel bezoekers 
trokken: in 1992 ‘Mazzeltov!’ en in 2011 
‘Maria, idool van alle tijden’. Zo werd ik 
langzamerhand beschouwd als religie-
deskundige binnen mijn werkkring. Ook 
dat is een manier om mijn achtergrond te 
vertolken in mijn werk.”

Interactie 
Het steekt Raven dat de VCH zich 
niet sterker de plek voor bezinning 
op geschiedenis heeft toegeëigend. De 
Stichting Reformatorische Wijsbegeerte 
versterkte het christelijke geluid aan-
gaande de ethiek. Voor de christelijke 
visie op de bètawetenschappen wierpen 
zich ook organisaties en personen op, zo 
vergelijkt hij.

De vereniging en het blad zijn door de 
jaren heen veranderd, stelt Raven vast. 
“De start was veelbelovend. Vroeger was 
de vereniging actiever dan nu het geval 
is. Er waren studiemiddagen en cursussen 
voor studenten. Roel Kuiper en ik heb-
ben er veel gegeven. Gaandeweg droogde 
dat helaas op en vereenzelvigde de VCH 
zich met Transparant. Dat blad heeft zich 
mooi ontplooid. De thematiek die het 
aansnijdt, is veel breder geworden, en dat 
waardeer ik. In het begin was het boven-
dien niet voor te stellen dat mensen met 
een andere visie ruimte zouden krijgen. 
Ook de vormgeving ging stukken vooruit 
en de illustraties zijn geen sluitpost 
meer.”

Hij hoopt dat VCH haar eigen rol, los 
van Transparant, weer kan oppakken. 
Daarvoor is het nodig om bijeenkomsten 
nieuw leven in te blazen. “Een blad alleen 
maakt mensen passief. Door kringen en 
andere bijeenkomsten ontstaat er inter-
actie. Deze kringloop resulteert weer in 
extra bijdragen aan Transparant.”

Hoe kan dit ideaal realiteit worden, 
nu christelijk geschiedonderzoek 
vervaagd is in de afgelopen dertig 
jaar?
“De samenleving is veranderd. Niet alleen 
buiten maar ook binnen het christen-
dom is de verzuiling ook grotendeels 
voorbij. Christenen verenigen zich. Ook 
bij het blad zie ik die openheid terug. En 
dat juich ik alleen maar toe. Niet alleen 

christenen krijgen het woord, maar ook 
historici die min of meer christelijke 
thema’s of zelfs algemene interessante ge-
beurtenissen aan de orde stellen. Vroeger 
werkten redactie en bestuur veel meer 
vanuit de christelijke vesting, waarbinnen 
werd gedacht: we gaan het met elkaar 
leuk maken. Die vesting is gelukkig 
geslecht.”

Is daarmee ook de doelgroep 
veranderd? Moet Transparant de 
academische wereld in of zich 
richten op publieksgeschiedenis? 
“Dan zie ik maar twee wegen. Of je 
neemt met de universitaire geschiedbe-
oefening de afslag naar het onderzoek 
op de Biblebelt en de nieuwe orthodoxie. 
De bredere scoop van Transparant pleit 
echter voor een andere weg, waarbij 
meer groeikansen te vinden zijn. Er is 
een grote groep vrijzinnige protestan-
ten, in alle schakeringen natuurlijk, die 
zich bezighoudt met het verleden maar 
geen thuis heeft bij een vereniging. Ook 
katholieke historici zouden kunnen 
aanhaken. Ik zie een mooie toekomst 
voor Transparant als het zich richt op 
alle christenen met belangstelling voor 
geschiedenis.”

“Ik ben in de loop der jaren nuchter 
geworden in een christelijke geschiedvi-
sie. Eigenlijk is het niet zo ingewikkeld. 
Christelijke geschiedenis is geschiedenis 
geschreven door christenen, die net als 
ieder ander kind van hun tijd zijn.”

Toch is het voor hem ook meer dan dat. 
Christenen betrekken bewust en onbe-
wust vanuit hun geloofsovertuiging ook 
metavragen bij hun onderzoek. “Daarin 
zijn christenen uniek, want veel historici 

zijn vooral bezig met detailstudies. Ze 
werken aan de bouten en de moeren van 
het gebouw. Christenen kunnen op het 
huis van de geschiedenis een extra etage 
zetten om zo wat verder te kijken. Dat is 
nodig, want het omvattende zicht op de 
geschiedenis is momenteel helaas weg-
gestopt in het vak geschiedfilosofie.”

Tegelijkertijd roept hij zichzelf weer tot 
de orde. “We zijn niet elke dag bezig met 

duiden, heb ik van Van Deursen geleerd. 
Verwacht geen grootse vergezichten. 
Het gaat om de realiteit. Het geweten 
moet zuiver zijn afgesteld om personen 
uit het verleden zo eerlijk mogelijk te 
portretteren. Dat lijkt logisch, maar zo 
gebruikelijk is het niet. Het ligt voor de 
hand om feiten te masseren in de vorm 
van je these.”

Is dat geen magere conclusie voor 
een christen-historicus: vergezich-
ten hebben we niet in petto? 
“De neiging om tot een getuigenis te 
komen, proefde ik bij collega-historici 
die uit een orthodoxer milieu kwamen 

dan ik. Vandaar ook de voortdurend 
opborrelende vraag naar Gods hand in de 
geschiedenis. Ik denk dat SGP’er Roelof 
Bisschop, destijds ook VCH-bestuurslid, 
en ik antipolen waren. Ikzelf vond de 
relativistische houding een verademing. 
Vergezichten bleken in het verleden vaak 
ingewikkelde filosofische bouwwerken. 
Op de Vrije Universiteit bijvoorbeeld 
werden die eerst opgetuigd door de 

christelijke filosoof Dooyeweerd. Daarna 
stormden de marxisten binnen, zoals dat 
op andere universiteiten al het geval was. 
Van Deursen ontstak in dat tumult echter 
een verhelderend licht. Hij gebruikte 
eenvoudigweg het geloof als richtsnoer, 
zonder er een heel filosofisch systeem 
omheen te bouwen.”

Lukt het u ook om op die manier 
uw geloof vorm te geven in uw 
werk?
“Bij het historisch onderzoek bij de ma-
rine deed ik dat vooral op Van Deursens 
manier: de bronnen induiken om de 
mensen van het verleden recht te doen. 

INTERVIEW GERARD RAVEN
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EVANGELISCHE ALLIANTIE

In augustus 1867 vond in Amsterdam de 
vijfde wereldconferentie van de Evange-
lische Alliantie plaats. De Evangelische 
Alliantie was een internationaal netwerk 
van orthodoxe protestanten dat in 1846 
was ontstaan vanuit de negentiende-
eeuwse opwekkingsbeweging.1 Sinds-
dien organiseerde de Alliantie ongeveer 
iedere vijf jaar een congres, waarbij 
predikanten, politici en professoren met 
elkaar in gesprek gingen over onderwer-
pen als zondagsrust, christelijk onder-
wijs en armenzorg. Het hoofdcomité dat 
verantwoordelijk was voor de organi-
satie van de Alliantievergadering in 
Amsterdam had een programma samen-
gesteld waarin bezinning en ontspanning 
elkaar afwisselden. Er vonden lezingen, 
evangelisatie- en gebedsbijeenkomsten 
plaats, maar ook werden diners en uit-
stapjes naar Haarlem en de Zaanstreek 
georganiseerd. Het conferentieverslag 
van de remonstrantse predikant M. 
Cohen Stuart laat zien dat bijna zeshon-
derd protestanten aan de Alliantieverga-
dering deelnamen. Ongeveer tweehon-
derdvijftig deelnemers kwamen uit het 
buitenland.2 Hun kerkelijke, nationale 
en sociale achtergrond was divers. Een 
heel spectrum aan protestantse denomi-
naties was vertegenwoordigd, onder wie 
remonstranten, baptisten, gereformeer-
den, lutheranen, anglicanen en presby-
terianen. De conferentie had dus zowel 
een internationaal als een oecumenisch 
karakter.

In de historiografie komen deze twee 
aspecten echter niet goed uit de verf. 
Historici ‘lezen’ de Alliantievergadering 
vooral door een nationale kerkhistorische 
bril. Volgens M.E. Kluit was de vergade-
ring de apotheose van het Nederlandse 
reveil.3 J. Vree stelt dat de Alliantiever-
gadering in het bijzonder moet worden 
gezien als de definitieve overwinning 
van de Confessionele Vereniging in de 
Nederlandse Hervormde Kerk op andere 
reformistische bewegingen, met name 
de Groninger richting.4 Kluit en Vree 
situeren hun verhaal met name rond het 
feit dat G. Groen van Prinsterer, als de 
grote man van de reveilbeweging en de 
confessionele richting, onverwacht op 
het congres van de Evangelische Alliantie 
verscheen, een toespraak hield en luid 
werd toegejuicht.

In dit artikel wil ik, door de internatio-
nale context van de Alliantievergadering 
nadrukkelijk mee te wegen, laten zien 

dat de bijeenkomst geen exclusief feestje 
van de Confessionele Vereniging was.5 
De protestanten die zich in 1867 aan 
de conferentie verbonden, vormden in 
kerkelijk opzicht een divers gezelschap. 
Om dit aan te tonen, maak ik gebruik van 
de overzichten van deelnemers, sprekers 
en organisatoren in het conferentiever-
slag van Cohen Stuart.6 Verder betoog 
ik dat het hoofdcomité zich bewust was 
van de breedte van de achterban van de 
Evangelische Alliantie en hier rekening 
mee hield bij de samenstelling van het 
programma en de sprekerslijst. Er was 
sprake van een weldoordachte oefening 
in oecumene. Het kerndoel van de Evan-
gelische Alliantie was hierbij leidend: de 
bevordering van eenheid tussen ‘evan-
gelicale’ christenen, waarbij kerkelijke 
en nationale verschillen tussen haakjes 
werden gezet.

Hervormden
Uit het conferentieverslag wordt dui-
delijk dat ten minste 290 Nederlanders 
betrokken waren bij (voorbereidingen 
op) de Alliantievergadering.7 Driekwart 
van hen was afkomstig uit Amsterdam 
(117), Den Haag (47), Rotterdam (31) 
of Utrecht (23). Het relatief hoge aantal 
Arnhemmers (12) dat aan de conferentie 
deelnam, had te maken met de filantropi-
sche activiteiten van ds. O.G. Heldring in 
het nabijgelegen Hemmen en Zetten. De 
grote meerderheid van de Nederlandse 
deelnemers en organisatoren was lid van 
de Waalse en Nederlandse Hervormde 
Kerk. Een gedeelte van hen – ik heb 
het voor ten minste 30 deelnemers met 
zekerheid kunnen vaststellen – was be-
trokken bij de Confessionele Vereniging. 
Deze vereniging wilde de Hervormde 
Kerk revitaliseren door terugkeer naar en 
strikte handhaving van de gereformeerde 
confessie. Bekende confessionele deelne-
mers aan de Alliantievergadering waren 
de advocaat en bestuurlijke duizendpoot 
jhr. J.W. van Loon, de arts A. Capadose, 
letterkundige en historicus H.J. Koenen, 
burgemeester P. Lijndraijer uit Sassen-
heim, de politici en grootgrondbezitters 
C.W.J. baron van Boetzelaer van Dub-
beldam en O. baron van Wassenaer Cat-
wijck, en de predikanten H.C. Bervoets, 
L. Tinholt en P. Huet.

 Een ander deel van de deelnemers aan 
de Alliantievergadering identificeerde 
zich met de ethisch-irenische richting. De 
ethische richting binnen de Nederlandse 
Hervormde Kerk beoogde het herstel van 
de kerk door middel van gemeenteop-
bouw in plaats van een strikte hand-

having van de gereformeerde confes-
sie. Verder zocht de ethische richting  
moderne ontwikkelingen in de theologie 
te combineren met een persoonlijk 
doorleefd geloof en een christocentri-
sche prediking. Tussen 1852 en 1859 
organiseerden de ethischen zich in de 
broederkring Ernst en Vrede. De ethische 
hoogleraren theologie J.I. Doedes en J.J. 
van Oosterzee speelden als adviseurs van 
het hoofdcomité een belangrijke rol bij 
de organisatie van de Alliantievergade-
ring. Bekende ethische deelnemers waren 
verder de predikanten C.S. Adama van 
Scheltema, D. Chantepie de la Saussaye, 
J.H. Gunning jr., E.B. Gunning, J.P. Hase-
broek, de hoogleraar Oriëntaalse Talen 
prof. J.J.P. Valeton sr. en de schrijfster 
A.L.G. Bosboom-Toussaint. 

Een diversiteit aan denominaties
Uit de deelnemerslijst blijkt dat ook 
personen uit andere kerkelijke denomina-
ties bij de Alliantievergadering betrokken 
waren. Dit betrof allereerst gemeentele-
den van de Doopsgezinde Kerk te Am-
sterdam, zoals de koopmansfamilies Van 
Eeghen, Hartsen en Willink. Ook waren 
de doopsgezinde predikanten P. Van der 
Goot, J. Hartog en Ch. Sepp aanwezig. 

De Engelse Kerk te Amsterdam werd 
vertegenwoordigd door haar predikant 
W. Jamieson en de koopman E.C. Bois-
sevain. De handelaar M.H. Insinger was 
lid van de Evangelisch-Lutherse Kerk, net 
als de Haagse politicus dr. A. Vrolik en 
de Arnhemse predikant ds. A.J. Schröder. 
De deelnemerslijst telde verder een aantal 
orthodox-remonstranten: het Tweede Ka-
merlid I.L.C van der Berch van Heemste-
de, minister van Buitenlandse Zaken J. 
Heemskerk en de Utrechtse J. Amorie 
van der Hoeven, een neef van Cohen Stu-
art. De Evangelische Broedergemeente te 
Zeist werd vertegenwoordigd door ds. P. 
Röntgen. 

Vanuit de Christelijk Afgescheiden 
Gemeenten was prof. A. Brummelkamp 
bij de Alliantievergadering betrokken. 
Brummelkamp was hoogleraar aan de 
theologische school te Kampen. In tegen-

stelling tot velen van zijn afgescheiden 
collega’s hield Brummelkamp contact 
met ‘achterblijvers’ in de Hervormde 
Kerk. In de jaren 1850 en 1860 ontwik-
kelde zich in de Christelijk Afgescheiden 
Gemeenten een specifiek kerkbewustzijn. 
De afgescheidenen zagen hun kerkver-
band in toenemende mate als de ware 
voortzetting van de vaderlandse kerk. Dit 
verklaart mogelijk waarom de Christelijk 
Afgescheiden Gemeenten niet wilden 
participeren in de Alliantievergadering. 
Brummelkamp was de enige afgeschei-
den predikant die aan de conferentie 
deelnam.8 Ten slotte vallen de namen van 
H.C., J.A.C. en J. Voorhoeve uit Rotter-
dam op. De familie Voorhoeve raakte in 
de jaren 1850 betrokken bij het darbisme 
en wordt gezien als de stichter van de 
Nederlandse tak van de Vergadering der 
Gelovigen. H.C. Voorhoeve was sterk 
internationaal georiënteerd en maakte 
evangelisatiereizen naar onder meer 
Duitsland, Zwitserland, België, Frankrijk 
en Silezië.

Buitenlandse deelnemers
Van de buitenlandse deelnemers aan de 
Alliantievergadering kwamen de mees-
ten uit Groot-Brittannië (84), Duitsland 
(60), Zwitserland (21), Frankrijk (20) en 
de Verenigde Staten (11). De aanwezig-
heid van veel Engelsen en Schotten had 
te maken met het feit dat de Evangeli-
sche Alliantie in Groot-Brittannië was 
opgericht en er een sterke achterban 
had. Vanouds bestond de Britse afdeling 
van de Evangelische Alliantie uit zowel 
leden van de Engelse en Schotse staats-
kerken als uit leden van de afgescheiden 
kerkgenootschappen. Belangrijke Britten 
op de Alliantievergadering in Amsterdam 
waren de predikanten R. Ashton en A. 
King (congregationalisten), T.R. Birks 
(anglicaan), H.M. Macgill (presbyteri-
aan), dr. Hoby en E. Steane (baptisten). 
Steane was hoofdredacteur van Evangeli-

cal Christendom, het Engelstalige orgaan 
van de Evangelische Alliantie. Opvallend 
is ten slotte de aanwezigheid van de 
quaker-evangelist H. Stanley Newman uit 
Leominster. 

De aanwezigheid van een relatief groot 
aantal Duitsers kan worden verklaard 
door de goede bereikbaarheid van 
Amsterdam vanuit de Duitse staten, de 
sterke institutionele ontwikkeling van de 
Duitse tak van de Evangelische Alliantie 
en de (informele) contacten die er al 
waren met Nederland, met name met 
Wuppertal. In deze regio had in de eerste 
helft van de negentiende eeuw een op-
wekking plaatsgevonden, waar met name 
de orthodox-gereformeerde predikanten 
H.F. Kohlbrugge en G.D. Krummacher 
een belangrijke rol in hadden gespeeld.  
De twee zoons van deze Krummacher, 
E.W. en F.W. Krummacher, waren inmid-
dels ook bekende predikanten en beiden 
aanwezig op de Alliantievergadering. Pre-
ken en verklaringen van de Krummachers 
werden ook in Nederland veel gelezen. 
F.W. Krummacher was hofpredikant in 
Berlijn en een belangrijk aanjager van de 
Duitse Alliantie. De Duitse afvaardiging 
bestond verder uit veel theologische 
zwaargewichten uit de universiteits-
steden. Het ging om de hoogleraren P.S. 
Cassel en C. Fromman uit Berlijn, W.F. 
Gess uit Göttingen, J.P. Lange uit Bonn, 
J.J. Herzog uit Erlangen en A. Tho-
luck uit Halle. Ten minste drieëndertig 
Duitse deelnemers hadden een functie als 
predikant, theologisch student, hoogle-

raar theologie of zendeling. De Duitse 
Evangelische Alliantie bracht luthersen 
en calvinisten uit verschillende Duitse 
Landeskirchen bij elkaar.

De Zwitserse delegatie kwam vooral uit 
Genève (7), Lausanne (6) en Basel (4). 
In deze steden en omliggende kantons 
had zich eveneens in de eerste helft van 
de negentiende eeuw een opwekkingsbe-
weging voorgedaan, met lijnen naar En-
geland, Frankrijk en Nederland.9 Tijdens 
deze periode scheidden veel evangelicale 
predikanten zich af van de Zwitserse 
nationale kerk, omdat zij zich niet meer 
mochten uitspreken over de traditionele 
gereformeerde leerstukken van de kerk. 
Daarmee kwam de opwekkingsbeweging 
buiten de staatskerk terecht. De Zwitsers 
op de Alliantievergadering waren vrijwel 
allemaal lid van een Freie Evangelische 
Gemeinde die op deze manier was ont-
staan. Zij onderscheidden zich ook door 
een sterke internationale betrokkenheid. 
Vaak studeerden of werkten Zwitserse 
predikanten een periode in Frankrijk, 
Duitsland of Nederland.

Van de Franse protestanten kwam, op 
een enkeling na, iedereen uit Parijs. Zij 
waren aangesloten bij de Église réformée 
de France of de daarvan afgescheiden 
vrije gereformeerde kerk. De helft van de 
Franse groep had eerder ten minste één 
vergadering van de Evangelische Alliantie 
bezocht. Belangrijke Franse deelnemers 
waren de hoogleraar geschiedenis E. 
Rosseeuw de Saint Hillaire en de predi-
kanten E. Bersier, E. Dhombres, F. Fisch, 
E. de Pressensé, A. Racine Braud en L. 
Rognon.

De belangrijkste deelnemer van de 
Amerikaanse delegatie was H.B. Smith, 
hoogleraar systematische theologie aan 
het onafhankelijke Union Theological 
Seminary. Smith was een van de leiders 
van een nieuwe school presbyteriaanse 
theologen, die pleitte voor een sterk 
christocentrische benadering van de 
calvinistische predestinatietheologie, 
de verzoenings- en heiligingsleer en de 
eschatologie. Er is hier een vergelijking 
denkbaar met de Nederlandse ethische 
theologie. Tijdens de Alliantieverga-
dering gaf Smith een overzicht van de 
“godsdienstig-kerkelijken toestand” in de 
Verenigde Staten. Hierin benadrukte hij 
het belang van opvoeding en onderwijs 
voor de opbloei van de Amerikaanse kerk 
en staat, noties die ook in de theologie 
van de Groninger richting terugkwamen.

Diversiteit en eenheid
Wat nut ons dit overzicht van namen en 

PERSONALIA
Ardjan Boersma BA 
(1993) volgt de re-
search master ‘Political 
Culture and National 
Identities’ aan de 
Universiteit Leiden. 
Hij doet onderzoek 

naar de internationale negentiende-
eeuwse opwekkingsbeweging. Dit 
artikel is een samenvatting van zijn 
onderzoeksstage naar de confe-
rentie van de Evangelische Alliantie, 
onder begeleiding van prof. dr. F.A. 
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hadden dit niet kunnen en willen onder-
schrijven. Opvallend is ten slotte ook de 
nadruk op de “nationale eer” die klaar-
blijkelijk verbonden was met de beslissing 
van het comité. Niet alleen theologische 
inhoud speelde mee in de keuze voor de 
NGB, maar ook het “nationaal karakter” 
van het document, waar “Nederlandsche 
christenen”, ongeacht hun kerkelijke ach-
tergrond, zich op grond van hun nationa-
liteit allen in zouden kunnen vinden.10

Een tweede voorbeeld van deze oefening 
in christelijke eenheid was de gezamenlij-
ke avondmaalsviering in de Remonstrants 
Gereformeerde Kerk in Amsterdam – het 
huidige debatcentrum De Rode Hoed. 
Cohen Stuart beschrijft gedetailleerd hoe 
de viering verliep. Iedereen die aan de 
avondmaalsviering wilde deelnemen, nam 
op de begane grond plaats. De onderste 
galerij was gereserveerd voor genodigden 
en bezoekers van de conferentie en op de 
bovenste galerij zat “het grote publiek”. 
De dienst werd geleid door acht predi-
kanten uit vijf verschillende landen. Zij 
vertegenwoordigden acht verschillende 
kerkelijke denominaties. De twee Neder-
landse predikanten waren gereformeerd 
en remonstrant, de twee Fransen behoor-
den tot de nationale gereformeerde kerk 
en een vrije kerk en de twee Duitsers tot 
de Unierte Kirche en de Evangelische 
Kirche. Verder waren er een Engelse epis-
copaal en een Amerikaanse methodist. De 
hele liturgie was viertalig – Nederlands, 
Frans, Duits en Engels. Er werd vier 
keer tien minuten gepreekt over Jezus’ 
uitspraak uit Lukas 22: “Ik heb grotelijks 
begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat 
Ik lijde.” Na de viering werd in vier talen 
gebeden en net als bij de andere bijeen-
komsten tijdens de conferentie zongen de 
aanwezigen (synchroon!) viertalig enkele 
psalmen en gezangen. De avondmaalsvie-
ring vond plaats aan lange tafels die voor 
de preekstoel waren opgesteld en waaraan 
ongeveer zeventig mensen tegelijkertijd 
konden plaatsnemen. Dit gebruik was 
nieuw voor onder anderen de Engelse en 
Zwitserse deelnemers, waar men gewoon 
was om beurtelings naar het liturgisch 
centrum te gaan om het brood en de wijn 
uit de hand van de voorganger te ontvan-
gen. Het “verenigd aanzitten [maakte] 
op de vreemdelingen een diepe indruk”, 
omdat hierdoor volgens Cohen Stuart de 
onderlinge eenheid nog sterker zichtbaar 
werd. Het gaf “iets diep aandoenlijks aan 
het samenzijn”. De kerkgangers gingen 
uiteen, getroffen door de “stillen, welspre-
kenden eenvoud dier plechtigheid, die 

tot aller gevoel en verbeelding, maar niet 
minder zeker tot hart en geweten [gespro-
ken] had”.11 Voor veel deelnemers was de 
avondmaalsviering, als een moment van 
intense verbroedering, het hoogtepunt 
van de Alliantievergadering.

Een derde manier waarop het hoofd-
comité zich een weg zocht tussen alle 
diversiteit, wordt zichtbaar in de samen-
stelling van het programma en de spre-
kerslijst van de vergadering. De thema’s 
kerkherstel en kerkregering stonden 
nadrukkelijk niet op de agenda. Er werd 
veel gesproken over maatschappelijke 
thema’s als drankmisbruik, zondagshei-
liging, christelijke literatuur, armoede 
en prostitutie. De lezingen werden niet 
zozeer gebruikt om positief geformu-
leerde, gedeelde theologische visies uiteen 
te zetten. Er werd door de sprekers vooral 
aandacht besteed aan het construeren 
van gemeenschappelijke vijandbeelden 
waarin de Alliantievrienden zich konden 
herkennen. Dit ging met name om de 
vijanden van het rooms-katholicisme, 
“het ongeloof” en “liberale theologie” Het 
vijandbeeld van het katholicisme kwam 
duidelijk naar voren in de lezingen van 
de Zwitserse predikant L. Anet en prof. 
Rosseeuw Saint Hillaire over de “gods-
dienstig-kerkelijken toestand” in respec-
tievelijk België en Frankrijk. De thema’s 
ongeloof en liberale theologie kwamen in 
een dozijn lezingen terug, waaronder die 
van dr. T.R. Birks over ‘Scepticism and 
Theology’, prof. J.J. van Oosterzee over 
‘Reformatie en Revolutie. Een vijftigtal 
Aphorismen’ en rev. J.H. Wilson over 
‘The Gospel and the Masses’. 

Oefenplaats van oecumene
Het lijkt er dus op dat, bij gebrek aan 
een gedeelde visie op de toekomst van de 
kerk, het hoofdcomité van de Alliantie-
vergadering eenheid probeerde te creëren 
door zich veiligheidshalve te baseren 
op een oude reformatorische belijdenis 
(de Nederlandse Geloofsbelijdenis), het 
prominent vieren van het avondmaal, 
het cultiveren van gemeenschappelijke vij-
andbeelden en het bespreken van weinig 
explosieve maatschappelijke en filantro-
pische thema’s. De Alliantievergadering 
bood de mogelijkheid om eenmalig, 
zonder verdere consequenties, met (min 
of meer) geestverwanten in gesprek te 
gaan. Door deze voorzichtige aanpak kon 
er sprake zijn van een (voorlopig) laatste 
opbloei van het oecumenische ideaal dat 
typerend was voor de negentiende-eeuwse 
opwekkingsbeweging. In retroperspectief 
bleek de aanpak echter onvoldoende basis 

om verder op te bouwen en leverde de 
conferentie weinig concrete actiepunten 
op. Een Nederlandse afdeling van de 
Evangelische Alliantie kwam derhalve 
niet van de grond. De kerkelijke wereld 
in West-Europa werd in het laatste kwart 
van de negentiende eeuw steeds meer 
langs confessionele breuklijnen vorm-
gegeven. In Nederland kristalliseerden 
kerkelijke stromingen en organisatie-
vormen zich uit, zoals de Confessionele 
Vereniging, de Christelijk Afgescheiden 
Gemeenten, de ethisch-irenische richting 
en later de Doleantie. Deze overvleu-
gelden het oecumenische ideaal dat de 
Alliantievergadering van 1867 kenmerkte. 
De Evangelische Alliantie bloedde in 
Nederland dood en kreeg er pas in de 
twintigste eeuw, in een heel andere vorm, 
weer voet aan de grond. Je zou de we-
reldconferentie daarom, met een knipoog 
naar Huizinga, de ‘herfsttij van het reveil’ 
kunnen noemen: de nabloei van een oude, 
uitgeholde organisatievorm. 

EVANGELISCHE ALLIANTIE



feiten? Hieruit is duidelijk geworden dat 
er tijdens de Alliantievergadering sprake 
was van een divers en internationaal 
georiënteerd gezelschap. In het congres 
participeerden zowel lutheranen als 
episcopalen, presbyterianen, congrega-
tionalisten, calvinisten, remonstranten, 
baptisten, darbisten en zelfs een quaker. 
Hoewel je alle deelnemers zou kunnen 
karakteriseren als orthodox-protestants, 
gingen zij niet allemaal even ver in het 
aanvaarden van moderne theologische 
ontwikkelingen. Er namen ongeveer 
evenveel protestanten uit staats- en 
nationale kerken deel als uit afgescheiden 
kerkgenootschappen. De bezoekers had-
den vaak in het buitenland gestudeerd of 
gepreekt, of onderhielden op zijn minst 
contact met buitenlandse geestverwanten. 
Minstens tachtig deelnemers waren eer-
der op een Alliantievergadering geweest. 

Hoe ging het hoofdcomité om met deze 
diversiteit? Wat bond de deelnemers sa-
men? Waarin werd de eenheid gezocht? 
Het conferentieverslag van Cohen Stuart 
biedt drie aanknopingspunten die laten 
zien hoe het hoofdcomité de ‘oefening in 
oecumene’ vormgaf. Het eerste aankno-
pingspunt is de vergadering in december 
1864 op het landgoed van baron Van 

Wassenaer van Catwijk. Er werd overlegd 
over de vraag op welke gemeenschappe-
lijke geloofsbasis de Alliantievergadering 
zou kunnen plaatsvinden. Na “lang en 
rijp beraad” besloten de ongeveer zestig 
aanwezige personen bijna unaniem “met 
erkenning van het Evangelisch karakter 
der in ‘t buitenland aangenomen formu-
les, ons als Nederlanders te plaatsen op 
den bodem van de belijdenis der Ned. 
Hervormde kerk, onze gehechtheid aan 
die belijdenis uitsprekend in haar nati-
onaal en historisch karakter.” De regel 
“in ‘t buitenland aangenomen formules” 
verwees naar de negen geloofsuitspraken 
die tijdens de oprichtingsvergadering 

van de Evangelische Alliantie in Londen 
waren aanvaard en het korte grondartikel 
van de Franse afdeling van de Alliantie. 
De zinsnede “bodem van de belijdenis 
der Nederlands Hervormde Kerk” doelde 

op de oudste van de drie belijdenisge-
schriften, de Nederlandse Geloofsbelijde-
nis (NGB). 

Om verschillende redenen werd voor 
de NGB gekozen. Allereerst erkenden de 
aanwezigen dat het vanwege de theologi-
sche verscheidenheid erg moeilijk was om 
een gemeenschappelijk document op te 
stellen dat vergelijkbaar was met de En-
gelse en Franse artikelen. Daarnaast wilde 
het comité voorkomen dat zij verdacht 
zou worden van “sectarischen” motieven, 
met andere woorden het stichten van een 
nieuwe kerk of kerkelijke richting. Door 
een nieuwe geloofsformule op te stellen, 
zou het comité de schijn tegen hebben 

gehad. Verder werd de NGB vermoedelijk 
gezien als de meest oecumenische van de 
drie belijdenissen. Het was bijvoorbeeld 
geen optie de Dordtse Leerregels als 
uitgangspunt te nemen: de remonstranten 

Remonstrants Gereformeerde Kerk Amsterdam Beeld rodehoed.nl
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Je zou de wereldconferentie de 
‘herfsttij van het reveil’ kunnen  
noemen: de nabloei van een oude, 
uitgeholde organisatievorm. 
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HETE HANGIJZERS



Wie we vandaag zijn, is mede bepaald door onze geschiedenis. In 
ons privéleven beseffen we heel goed dat we gevormd zijn door ons 
verleden. In het maatschappelijk leven is ons historisch besef echter 
een stuk minder. Wat is de toegevoegde waarde van de historicus in 
het maatschappelijke debat? Kan de historicus vanuit zijn expertise 
een deskundige en objectieve bijdrage leveren aan het maatschap-
pelijke debat, of wordt ook hij vooral geleid door zijn politieke stelling-
name? Wim van Meurs, historicus, en Remco van Mulligen, journalist, 
geven vanuit hun eigen expertise een antwoord op deze vraag. 

RUBRIEK   HETE HANGIJZERS

Historicus en actualiteit

Wim van Meurs

Dit jaar werd in Brussel het Huis van de Europese Geschiedenis geopend. 
Het ontwerp van de permanente tentoonstelling over de naoorlogse 
geschiedenis en vooral over het integratieproject van Europa moet een 
uitdaging zijn geweest. Terwijl in elke Europese hoofdstad – behalve in 
Nederland – een museum de nationale canon van de geschiedenis op 
een aansprekende manier vertelt, ligt dat in Brussel als hoofdstad van de 
Europese Unie veel gevoeliger. De beschuldiging van pro-Europese propa-
ganda op kosten van de belastingbetaler ligt al snel op de loer. Daarom is 
de officiële doelstelling van het museum het stimuleren van reflectie op de 
toekomst van Europa. Maar een ‘neutrale’ tentoonstelling bestaat nu een-
maal niet. In feite heeft men te maken met dezelfde problemen als historici 
in het huidige eurokritische publieke debat.

Historici en andere experts die op tv en 
in kranten gevraagd worden hun des-
kundige licht te laten schijnen over een 
actueel vraagstuk worstelen elke keer 
weer met dit probleem. Ze argumente-
ren op basis van hun wetenschappelijke 
kennis van bronnen, feiten en vaklitera-
tuur, maar het uiteindelijke oordeel is 
een ‘politieke’ keuze. De journalist zal de 
wetenschapper – die hij net als onaf-
hankelijke, objectieve deskundige bij de 
lezers of toeschouwers heeft geïntrodu-
ceerd – toch met alle middelen tot zo’n 
‘onwetenschappelijke’ eenduidige keuze 
proberen te bewegen.

Neem een vraagstuk als het “democra-
tische tekort” van de Europese institu-

ties. Wie de maatstaf van een nationaal 
democratisch bestel aanlegt, zal inder-
daad moeten constateren dat Europa 
niet bijster democratisch is. Wie de EU 
daarentegen als internationale organisa-
tie met (nog) 28 lidstaten en bijna een 
half miljard inwoners beschouwt, heeft 
goede argumenten om te onderstrepen 
dat Europa zich inspant om democra-
tischer te worden. Wat zwaarder moet 
wegen in het eindoordeel is en blijft een 
politieke keuze – een afweging die elke 
maatschappelijke groepering op basis 
van eigen belangen, doelen en waarden 
anders maakt. Kortom, een wetenschap-
per kan in politieke en maatschappelijke 
vraagstukken argumenten en opties aan-
dragen, maar presenteert – anders dan 

een natuurwetenschapper – geen effici-
entere windturbines of andere evidente 
oplossingen. Ook voor een omstreden 
kwestie als de EU-toetreding van Turkije 
worden in het publieke debat politico-
logen, historici en Turkijekenners ten 
tonele gevoerd. Zij kunnen de gebruikte 
argumenten in dit debat ordenen en we-
gen, of de achtergronden ervan kritisch 
belichten. Of een argument van culturele 
en religieuze vreemdheid zwaarder moet 
wegen dan eventuele economische voor-
delen of geostrategische overwegingen 
van EU-lidmaatschap is desondanks aan 
de Tweede Kamer en uiteindelijk aan de 
kiezer.

Niet alleen bij het spitsroeden lopen in 

vaak heikele publieke debatten heeft 
de actualiteit invloed op het werk van 
historici, maar ook in de schijnbare rust 
en afgescheidenheid van de academi-
sche ‘ivoren toren’. In de eerste decen-
nia na de oprichting van de Europese 
Gemeenschappen in 1951 en 1957 
was er nauwelijks publieke en mediale 
belangstelling voor het reilen en zeilen in 
Brussel en Straatsburg. Hoewel ‘Europa’ 
op steeds meer beleidsterreinen een 
belangrijke stem kreeg, drong dit ook tot 
schoolboeken en handboeken over ge-
schiedenis nauwelijks door. Ook nu geldt 
de Europese Unie in het onderwijs nog 
als moeilijk en saai. Misschien is dat zelfs 
terecht, maar naast de staatsinrichting 
van Nederland verdienen de EU-institu-
ties wel een plaats in de les. 

De reden was niet dat historici hui-
verig waren om ‘partij te kiezen’ vóór 
Europa. Het onderwerp viel simpelweg 
tussen wal en schip: voor vaderlandse 
geschiedenis was Europa te internatio-
naal, en voor studies over internationale 
diplomatie was de kous af met de oprich-
ting van EGKS en EEG en misschien nog 
het Verdrag van Maastricht van veertig 
jaar later. Zo heeft een recent hand-
boek over de Nederlandse geschiedenis 
minder dan een pagina nodig om de hele 
Europese integratie te bespreken. De 
beroemde voorganger De Lage Landen 
uit de jaren tachtig noemde niet eens de 
eerste Europese verkiezingen van 1979 
en beschreef de institutionele architectu-
ur van Europa letterlijk als “ingewikkeld 
en onduidelijk”.   

De handvol historici die voor de jaren 
negentig al uitgebreid over de Europese 
Unie schreven, deden dat juist met verve: 
voor hen was Europa na de verschrik-
kingen van de Tweede Wereldoorlog 

en de wederopbouw bij voorbaat een 
succesverhaal. Vanuit hun standplaatsge-
bondenheid aan het einde van de Koude 
Oorlog kreeg het grillige verloop van het 
integratieproces achteraf een zekere on-
vermijdelijkheid. Mislukkingen waren in 
hun ogen tijdelijke tegenslagen geweest 
en werden vaak letterlijk als “vervroegd” 
of “doodlopend (zij)spoor” afgedaan. 
Het grote idee ‘Europa’ stond daarmee 
echter nooit ter discussie. 

In de afgelopen jaren is de stemming 
ook onder Nederlands historici omgesla-
gen. Er is een aantal boeken verschenen 
waarin niet de steeds verdergaande 
integratie en toenemende vervlechting 
van de lidstaten, maar de kloof tussen 
burgers en de Europese Unie centraal 
staat. Boeken met veelzeggende titels als 
Verloren consensus zien ook een trend 
van de beginjaren van de integratie tot 
het heden, maar dan een negatieve: van 
onverschilligheid naar euroscepsis bij de 
burgers, en een hardnekkig vasthouden 
aan méér Europese integratie bij de poli-
tici. De huidige crises, zo was hun rede-
natie, waren daarvan het onvermijdelijke 
resultaat. Ook zij laten hun visie op het 
EU-verleden dus sterk bepalen door het 
heden, al is het dan met een sombere en 
niet met een roze bril. 

Enkele jaren geleden, toen de crises 
van Europa zich al aankondigden en 
eurosceptische partijen overal de eerste 
verkiezingsoverwinningen boekten, 
begon ik samen met vijf collega’s van de 
universiteiten van Amsterdam en Nijme-
gen aan een handboek over de Europese 
Unie voor geschiedenisstudenten. Ik 
denk, hoewel we dit niet eens zo nad-

rukkelijk besproken hebben, dat we ons 
alle zes als “kritische volgers” van de EU 
zouden hebben betiteld. We waren wel 
voorstander van het integratie-idee op 
zich, maar stonden kritisch ten opzichte 
van diverse strategische en institutionele 
keuzes, en waren dus niet overtuigd dat 
de EU óf als onverkort succesverhaal kon 
gelden óf tot mislukken gedoemd was. 
We wilden daarom noch een rechtlijnig 
succesverhaal, noch een klassieke trage-
die van verval en ondergang schrijven 
voor de generatie studenten die nog niet 
mocht stemmen bij het referendum over 
de Europese Grondwet (2005).

Onze oplossing in het boek Europa in 
alle staten was het identificeren van een 
aantal typisch Europese dilemma’s, zoals 
het feit dat Europa altijd de lidstaten 
moet vertegenwoordigen, maar ook de 
individuele burgers. Slechts weinig voor-
standers van méér democratie in Europa 
zouden daarom de zeggenschap en veto-
macht van elke lidstaat willen kortwie-
ken. Een ander dilemma betreft de vraag 
voor welke beleidsterreinen Europa beter 
geschikt is dan het kleinschalige niveau 
dat is (bijvoorbeeld energieveiligheid, 
buitenlands beleid), maar tegelijkertijd 
of op andere terreinen ook Europa niet 
te klein is in de globalisering (klimaat-
verdragen, terrorismebestrijding). Via 
deze dilemma’s laten we de lezer merken 
dat ook zijn of haar verwachtingen 
aan Europa vaak tegenstrijdig of zelfs 
onverenigbaar zijn. Toch geldt ook hier: 
de keuze om zich als handboekauteur 
te onttrekken aan een eigen eindoordeel 
ten faveure van ‘Europa’ of zich juist als 
euroscepticus te profileren … ook dat is 
een politieke keuze.

Wim van Meurs (1964) 
is hoogleraar Europese 
Politieke Geschiede-
nis aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. 
Hij is coördinator en 
coauteur van het 

studiehandboek Europa in alle 
staten. Zestig jaar geschiedenis van 
de Europese integratie (Nijmegen, 
2013). Van 1999 tot 2004 was Van 
Meurs als wetenschappelijk mede-
werker verbonden aan de Europese 
denktank Centrum für Angewandte 
Politikforschung te München.

Huis van de Europese Geschiedenis Beeld europarl.eu
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neonazi inreed op vredige demonstranten 
en een jonge vrouw vermoordde, nam hij 
op Twitter het woord. Hij verklaarde zijn 
wet niet van toepassing op dit geval en 
zei: “Alsjeblieft, vergelijk deze skinheads 
met nazi’s. Telkens weer. Ik sta achter 
jullie.” Waar de Nederlandse media soms 
voorzichtig spraken over een “botsing” 
tussen rechts-conservatieven en antifas-
cisten, en president Trump de aanslag ver-
goelijkte door te zeggen dat beide partijen 
blaam trof, brak Godwin de ban. Hij is 
overigens jurist, geen historicus.

Pimwin
Er is een specifiek Nederlandse variant 
van de wet van Godwin, die onlangs de 
‘Pimwin’ is gedoopt. Daarbij gaat het om 

een ander, zeer krachtig beeld dat vaak 
aangehaald wordt: de moord op Pim 
Fortuyn. Ook hier betreft het een thema 
dat de emoties hoog doet oplopen en dat 
een hoog taboegehalte heeft. Het is zelfs 
de vraag of de media evident extreem-
rechtse personen en denkbeelden nog wel 
extreemrechts willen noemen. Voor je het 
weet zit je in een Pimwin en verklaren 
rechtse denkers je min of meer mede-
plichtig aan de moord op hun held. Dit 
gaat soms zeer ver: Bert Brussen, hoofd-
redacteur van The Post Online, voorziet 
zijn kritiek op linkse uitingen regelmatig 
van een foto van het ontzielde lichaam 

van Fortuyn. Daarmee is elke mogelijk-
heid tot inhoudelijk debat voorbij.

De Pimwin is een uiting van de cultuur 
die de laatste vijftien jaar in Nederland is 
ontstaan. Hierin gold Fortuyn als degene 
die “eindelijk” benoemde wat er allemaal 
mis was in de samenleving: problemen 

die de “gevestigde, politiek correcte elite” 
systematisch negeerde. GroenLinks-
leider Paul Rosenmöller, een van de 
weinigen die Fortuyn fel bekritiseerden, 
werd gezien als ultieme voorbeeld van de 
medeplichtigheid van heel ‘links’ aan de 
moord.

Mei 2002 ligt veel verser in het geheu-
gen dan 1939-1945. Dat biedt kansen 
voor historici om de beeldvorming te 
beïnvloeden. Het debat rondom Fortuyn 
barst van de retoriek; het narratief is 
losgezongen van de historische werkelijk-
heid. Historici kunnen vraagtekens zetten 
bij zaken die tegenwoordig breed geloofd 
worden. Is het werkelijk zo dat de ‘linkse 
elite’ aan het ‘wegkijken’ was? Was de 
wijze waarop ‘links’ Fortuyn aanpakte 
werkelijk zo hard? Welke geesten zijn er 
sinds Fortuyn uit de fles gekomen? Hoe 
moeten we dit duiden? Hoe is onze cul-
tuur veranderd? 

Zo komt de rol die een historicus kan 
spelen in het publieke debat uiteindelijk 
uit bij het devies van Maarten van Ros-
sem: relativeren, nuanceren, en telkens 
de vraag stellen: is dat wel zo? Daarmee 
is het debat niet voorbij, niet opgelost. Er 
blijft genoeg om over van mening te ver-
schillen. Maar een goede historicus zorgt 
minstens voor meer diepgang.

HETE HANGIJZERS

Hij is misschien wel de meest aange-
haalde persoon op het internet: Mike 
Godwin. Hij formuleerde de volgende 
wet: “Naarmate een discussie op internet 
langer duurt, nadert de kans dat iemand 
een vergelijking maakt met Hitler of het 
nazisme.” Deze ‘wet’ laat zien hoe diep 
het schrikbeeld van de Tweede Wereld-
oorlog in onze cultuur verankerd is. Het 
is ons aller referentiepunt van het ultieme 
kwaad.

De discussie over de manier waarop zin-
vol te verwijzen valt naar nazi-Duitsland 
is er één op zich – die buiten het bestek 
van dit artikel valt. Historici spelen 
een essentiële rol door hun blijvende 
zoektocht naar een beter inzicht in dit 
fenomeen. Enerzijds staat de Tweede We-
reldoorlog buiten elke orde: feitelijk ‘mag’ 

niets ermee vergeleken worden. Ook niet 
indirect. Toen bijvoorbeeld ChristenUnie-
senator Egbert Schuurman in 2001 
tijdens het debat over de legalisering van 
euthanasie verwees naar de discussie die 
over dit onderwerp in Duitsland werd 
gevoerd, kreeg hij gelijk de wedervraag: 

wilt u werkelijk de parallel trekken met 
het Derde Rijk? Schuurman had dat niet 
gedaan en was het ook niet van plan – 
maar alleen door de naam van het land te 
noemen, voerde bij zijn opponenten de 
emotie direct de boventoon. Elke kans op 
een zinvol gesprek was vervolgens verke-
ken. Dat is het fenomeen dat Godwin met 
zijn wet wil omschrijven.

Hoe kan dan wél zinvol gerefereerd 
worden aan de Tweede Wereldoorlog? 
Doet Wilders dat op een betere manier als 
hij de Koran vergelijkt met Mein Kampf 
en de islam met een totalitaire politieke 
ideologie? De PVV-politicus wacht niet 
af tot Godwins wet uitkomt: hij maakt 
de parallel met Hitler vanaf het eerste 
moment. Als historici in reactie hierop 
gaan bediscussiëren in hoeverre Wilders’ 

vergelijking klopt, versterken zij het idee 
dat het zinvol en terecht is om een religie 
te vergelijken met een moorddadige poli-
tieke ideologie. Ook als historicus kun je 
in dit soort debatten niet neutraal blijven. 
Stelling nemen moet hoe dan ook. Dus is 
er maar één weg: zo goed mogelijk onder-

bouwen waarom deze vergelijking vanuit 
historisch oogpunt krankzinnig is en een 
groot onrecht jegens de islam.

De andere kant op dan? Wat te denken 
van degenen die stellen dat het huidige 
klimaat in Nederland tegenover moslims 
lijkt op de houding die Duitsland tijdens 
het interbellum had tegenover Joden? Als 
historicus kun je allereerst vaststellen dat 
deze vergelijking beter klopt dan die van 
Wilders: in beide gevallen gaat het om 
religieuze minderheden die in toenemen-
de mate negatief bejegend worden. De 
vergelijking is echter te explosief, omdat 
deze suggereert dat we (onvermijdelijk?) 
afstevenen op een genocide op moslims. 
Dat is meteen ook het probleem voor 
historici: vergelijkingen die Hitler betref-
fen zijn meestal bedoeld om iets te sug-
gereren met betrekking tot de toekomst, 
namelijk een of ander naderend onheil 
dat lijkt op de holocaust. Natuurlijk is het 
goed als historici steeds weer herhalen dat 
geschiedenis geen wiskunde is; dat aan de 
hand van het verleden niet de toekomst 
voorspeld kan worden. Goed en kwaad 
nemen telkens nieuwe, verrassende vor-
men aan. Maar al met al is de vergelijking 
met de Tweede Wereldoorlog te beladen; 
geen doctorandus in de geschiedenis die 
daar iets aan verandert.

Godwin zelf maakte recent overigens 
één uitzondering. Na de aanslag in het 
Amerikaanse Charlottesville, waarbij een 



Godwin en Pimwin

Remco van Mulligen
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Een demonstrant in Charlottesville, 2017  Beeld RD

Het is goed dat historici steeds weer 
herhalen dat geschiedenis geen 
wiskunde is. 

Een goede  
historicus zorgt 
minstens voor 
meer diepgang.

‘Gebruik en misbruik van de geschiedenis’ – zo heette een vak, gegeven 
door Antoon De Baets, dat ik tijdens mijn studie volgde. In de krant, op tv 
en ook op de sociale media gebruikt men aan de lopende band histo-
rische beelden. Zeer geliefd in dit gekrakeel is het maken van een verge-
lijking met nazi-Duitsland. Echter ook recentere gebeurtenissen, zoals de 
moord op Pim Fortuyn, spelen een rol in het debat.
Is de historicus een soort scheidsrechter die capabel is om vast te stel-
len wanneer iemand de geschiedenis gebruikt en wanneer diegene 
haar misbruikt? Dat is niet onze rol, denk ik. Ook tijdens het genoemde 
studievak bleek: de grens tussen gebruik en misbruik is vaag en historici 
zijn het vaak oneens over wat een correcte manier is om naar het verle-
den te verwijzen. Wat moet dan de rol van de historicus zijn in het actu-
ele maatschappelijke debat? Op die vraag ga ik in aan de hand van 
twee fenomenen: de ‘Godwin’ en de ‘Pimwin’.
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ONDERWIJSRUBRIEK – DE TIEN TIJDVAKKEN DEEL 5

5. De tijd van ontdekkers en hervormers

Waren de ontdekkers 
en hervormers  
vernieuwend?
Tijdvak 5: De tijd van ontdekkers en hervormers

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.

Robbert-Jan Poortvliet

Volgens de naam van tijdvak 5 verander-
de er nogal wat tussen 1500 en 1600. De 
woorden ‘ontdekker’ en ‘hervormer’ gaan 
uit van een progressief veranderings-
proces. Veel methoden volgen deze visie 
op de zestiende eeuw, door Columbus 
als de grote ontdekker neer te zetten en 
Maarten Luther als de grote hervormer.1 
Hoe vernieuwend was Luther echter als 
we hem plaatsen in de context van de 
middeleeuwse hervormingsbewegingen? 
Tussen Geert Grote, Thomas a Kempis 
en Maarten Luther zijn overeenkomsten 
te zien. Er is dus ook sprake van continu-
iteit. Het nadenken over verandering 
en continuïteit is een van de Big Six 

Historical Thinking Concepts van Seixas 
en Morton, twee geschieddidactici uit 
Canada.2 Ik vind het belangrijk om deze 
concepten (historische significatie, histo-
risch bewijs, continuïteit en verandering, 
oorzaak en gevolg, historische perspec-
tiviteit en de ethische dimensie van 
geschiedenis) centraal te stellen in mijn 
onderwijs. Leerlingen worden via deze 
concepten uitgedaagd om kritisch na te 
denken over geconstrueerde beelden van 
het verleden. 

In deze lessenserie laat ik leerlingen zelf 
onderzoeken welke ontwikkelingen en 
keerpunten in de zestiende eeuw zicht-
baar zijn. Door middel van een set van 

opdrachten construeren leerlingen hun 
eigen beeld van de zestiende eeuw. Op 
deze manier proberen we de onderzoeks-
vraag van de lessenserie te beantwoor-
den: waren de ontdekkers en hervormers 
daadwerkelijk vernieuwend?

Taxonomie van Bloom
Om de leerlingen het leerdoel (zie kader) 
te laten bereiken, zijn drie opdrachten 
ontworpen. De opdrachten zijn opge-
steld met behulp van de taxonomie van 
de onderwijspsycholoog Bloom. Deze 
taxonomie is een manier om kennisni-
veaus in te delen. Allereerst zochten 
leerlingen extra context bij de be-
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grippen die in de methode staan. Per 
paragraaf – de gebruikte methode3 bevat 
vier paragrafen over dit thema – zochten 
leerlingen twee nieuwe beelden op inter-
net. Dit kon een afbeelding zijn van een 
gebeurtenis, een persoon, een kaartje, 
een prent, een schilderij, een tekstje 
of een afbeelding van een voorwerp. 
Deze beelden werden door de leerlin-
gen voorzien van een korte tekst met 
informatie over de inhoud en de reden 
waarom dit beeld werd gekozen. Door 
deze opdracht toonden de leerlingen aan 
de stof te beheersen op het taxonomisch 
niveau ‘begrijpen’. Vervolgens gingen de 
leerlingen aan de slag om een tijdbal-
kindeling te ontwerpen. De tijdbalk zelf 
(vanaf 1500 tot 1600 in periodes van 
10 jaar) was door de docent al zichtbaar 

gemaakt op een groot prikbord in de hal 
van de school. Voor de leerlingen was de 
uitdaging om hun gevonden beelden op 
een logische en doordachte manier op de 
tijdbalk te plaatsen. Een chronologische 
indeling was verboden, zodat leerlingen 
zelf een structuur moesten bedenken. 
Leerlingen kozen bijvoorbeeld voor een 
indeling van geld, macht en geloof. Een 
andere groep splitste de gebeurtenissen 
op tussen internationaal en nationaal. 
Hierdoor werd de gevonden informatie 
(nieuwe beelden of bronnen) in een 
nieuwe context geplaatst. Leerlingen 
bereikten zo het taxonomische niveau 
van ‘toepassen’.

Keerpunten
Als derde stap ontvingen de leerlingen 
enkele kleine rode stroken met het 
woord ‘keerpunt’. Volgens Morton en 
Seixas is “change a process, with varying 
paces and patterns. Turning points are 
moments when the process of change 
shifts in direction or pace.”4 Leerlingen 
werden uitgedaagd om met de strookjes 
op hun tijdbalk minimaal vier en maxi-
maal acht keerpunten aan te geven en 
deze te onderbouwen. Deze onderbou-

wing moest bestaan uit ten minste twee 
argumenten, gebaseerd op het zichtbare 
bronnenmateriaal op de tijdbalk. Zo 
‘analyseerden’ de leerlingen de zestiende 
eeuw. Verbanden tussen gebeurtenissen 
werden zichtbaar. Dit onderdeel leverde 
verrassende inzichten op: leerlingen ont-
dekten bijvoorbeeld dat het begin van de 
zestiende eeuw (tot circa 1530) een hoge 
concentratie van veranderingen bevatte. 

Opbrengst
Door leerlingen op deze manier met een 
tijdvak te laten omgaan, wordt er zowel 
gewerkt aan ‘knowing history’ als aan 
‘doing history’.5 Leerlingen ontwikkelen 
een kritische blik op het verleden en 
denken dieper na over de ontwikkelingen 
die in een tijdvak plaatsvinden. Door de 
drie stappen in deze werkvorm, waar-
bij leerlingen intensief samenwerken, 
geeft de opdracht hen veel energie en 
creatieve vrijheid. De zichtbaarheid van 
de tijdbalken in de school zorgt ervoor 
dat leerlingen netjes en gemotiveerd aan 
deze taak werken. Uiteindelijk kun-
nen zij een onderbouwd oordeel geven 
waarom een Columbus of Luther wel of 
niet vernieuwend was. Door te werken 

Vertrek van Columbus naar de Nieuwe Wereld Beeld Wikimedia
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Robbert-Jan Poortvliet 
(1988) is werkzaam 
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College in Zeeland 
en als lerarenopleider 

geschiedenis op Fontys Hogeschool 
in Tilburg.
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RECENSIE JODEN IN NEDERLAND RECENSIE ZEEGANG

Joden in  
Nederland
Hans Blom, David Wertheim, Hetty 
Berg en Bart Wallet (red.), Geschie-
denis van de joden in Nederland, 
Amsterdam: Balans, 2017; 620 blz.,  
€ 49,95, ISBN 978 94 6003 439 8.

Zeeman in de 
achttiende eeuw
Jaap R. Bruijn, Zeegang. Zeevarend  
Nederland in de achttiende eeuw,  
Zutphen: Walburg Pers, 2016; 319 blz.,  
€ 29,50, ISBN 978 94 6249 098 7.

Het handboek Geschiedenis van de joden in Ne-
derland beschrijft in meeslepende stijl het verhaal 
van gouden tijdperken en zwarte bladzijden van 
de Joden in Nederland en hun verhouding tot de 
Nederlandse samenleving. Het verhaal overspant 
de eeuwen tussen de eerste vestiging van de Joden 
in de Lage Landen in de dertiende eeuw tot en 
met de maatschappelijke positie van Joden in de 
eenentwintigste eeuw. Grote ontwikkelingen worden 
geïllustreerd met kleine verhalen over Joden als 
Herts Levi Rofe, een van de productiefste Hebreeuw-
se drukkers van de achttiende eeuw, of Barend 
Boas, een Jood die in 1813 na schermutselingen uit 
de synagoge werd gegooid.

Na 1995, het jaar waarin de eerste versie van dit 
handboek verscheen, zijn veel nieuwe publicaties 
op het gebied van de Joodse geschiedenis 
verschenen. In deze diepgaand bewerkte versie 
van het handboek zijn deze nieuwe inzichten, 
concepten en feiten verwerkt. Een deel van de 
hoofdstukken is herschreven door dezelfde auteurs 
als die van het handboek uit 1995. Irene Zwiep en 
Bart Wallet vertegenwoordigen met hun hoofstukken 
een nieuwe generatie onderzoekers. Juist zij gaan 
in gesprek met de historiografie, vanuit het besef 
dat de geschiedenis van de Joden niet te vatten is 
in een eenduidige, ideologische agenda. Centraal 
staat dan ook de theoretische vraag of er wel 
een eenduidige Joodse geschiedenis bestaat die 
beschreven kan worden vanuit concepten als ‘inte-
gratie’ of ‘nationalisering’ van de Joodse gemeen-
schap. In recente historische debatten wordt de 
nadruk gelegd op de ambiguïteit van de grenzen 
tussen Joodse gemeenschappen en de andere 
bevolkingsgroepen. 

Tot slot, het handboek is een helder geschreven 
en aansprekend verhaal over de geschiedenis 
van de Joodse gemeenschap in Nederland, de 
verhouding van Joden tot hun mede-Nederlanders 
en hun bijdrage aan de Nederlandse samenleving, 
gebaseerd op recente ontwikkelingen in het onder-
zoeksgebied. Hiervan getuigen ook de uitgebreide 
beargumenteerde bibliografie en het notenappa-
raat, die bij elk hoofdstuk de belangrijkste debatten 
en wetenschappers weergeven.

Wie werd er zeeman en waar kwam hij vandaan? Wat 
dreef jongens op soms al heel jeugdige leeftijd naar zee? 
Hoe zag het leven aan boord eruit? Deze en andere vra-
gen vormen de rode draad in het vorig jaar verschenen 
boek Zeegang. Daarin belicht Jaap Bruijn op boeiende 
wijze het bestaan van een zeeman in de achttiende 
eeuw, zowel aan boord als aan wal. 

Zeegang is een boek dat vlot leest. Aan alles is merkbaar 
dat een kenner aan het woord is. De auteur was van 1978 
tot en met 2003 hoogleraar zeegeschiedenis aan de 
Universiteit Leiden. Nationaal en internationaal gold hij 
als dé kenner van de maritieme geschiedenis. Nog altijd 
verschijnen er publicaties van zijn hand. Met zijn jongste 
pennenvrucht bedient hij niet alleen de liefhebber, maar 
bewijst hij eveneens de discipline van de maritieme 
geschiedenis een belangrijke dienst. Op basis van zijn 
jarenlange onderzoek, aangevuld met de meest recente 
literatuur, schetst Bruijn een indringend beeld van het 
leven aan boord. Doordat het verhaal is aangekleed met 
vele boeiende voorvallen uit dagboeken, memoires en 
scheepsjournalen krijgt de lezer als het ware een directe 
kijk in het zeemansleven. 

Een van de sterke punten van het boek is dat het de lezer 
een – voor zo ver mogelijk – compleet beeld biedt van de 
verschillende sectoren binnen de zeevaart. In de litera-
tuur waren deze tot op heden afzonderlijk bestudeerd. 
Naast zeven thematische hoofdstukken over bijvoorbeeld 
de aan- en afmonstering van het zeevarend personeel, 
een schets van het leven aan boord en het thuisfront, 
komen in vijf afzonderlijke hoofdstukken respectievelijk 
de walvisvaart, de visserij, de koopvaardij, de West- en 
Oost-Indische Campagne, en ten slotte de marine aan de 
orde. Door deze werkwijze krijgt de lezer een helder inzicht 
in de overeenkomsten en de verschillen die er tussen de 
verschillende takken van zeevaart bestonden. Daardoor 
wordt tevens duidelijk waar de hiaten in onze historische 
kennis schuilen: over de visserij blijkt bijvoorbeeld veel 
minder bekend dan over de beide compagnieën en de 
marine. Helaas is alleen de nootverwijzing soms wel heel 
summier.

Zeegang mag met recht een standaardwerk over het ma-
ritieme leven in de achttiende eeuw genoemd worden. 
Eigenlijk vraagt dit boek om een vergelijkbaar overzicht 
voor zowel de zeventiende als de negentiende eeuw. 

Koos-jan de Jager Johan van de Worp

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

Naam: Ida Westerink-van Bochove
School: Landstede Vavo, Harderwijk

Welke opmerking van een leerling bracht je aan het lachen of 
uit je evenwicht? 
“De verwarde antwoorden op toetsvragen vind ik een bron van vermaak. 
Een wel heel apart antwoord op een vraag over het belang van Luther: 
‘Luther spijkerde de paus aan de slotkapel. Het was dus een brief met 
bezwaren.’ Soms is het moeilijk heden en verleden te onderscheiden. 
Tijdens een schoolreisje op weg naar Versailles vertelde ik in de bus iets 
over het leven in het paleis. Ook het gebrek aan hygiëne kwam aan de 
orde. Zo lees je wel dat er in Versailles maar één echt toilet was, name-
lijk voor de koning. Nadat we het paleis bekeken hadden, vroeg een 
collega aan de leerlingen of er nog iemand naar het toilet moest. Een 
meisje zei toen: ‘Die hebben ze hier toch niet?’”

Waarom geschiedenis? 
“Mijn ouders waren geboren en getogen Rotterdammers en de verhalen 
over de stad van vroeger en met name de Tweede Wereldoorlog maak-
ten dat ik steeds meer wilde weten over het verleden.
Ik wil de leerlingen graag historisch besef bijbrengen. Sommige leerlin-
gen denken dat voor het digitale tijdperk het leven onleefbaar was. Aan 
de hand van bronnen krijgen leerlingen enig inzicht in het denken en 
handelen van mensen. En dat blijkt dan ook vaak herkenbaar en zelfs 
toepasbaar te zijn op de grote vragen die spelen in het heden.”

Als je moet kiezen in je les: archeologie of kunstgeschiedenis? 
“Kunstgeschiedenis. Aan de hand van de kunststromingen kun je laten 
zien welke thema’s belangrijk waren in die tijd. De leerlingen kun je 
bijvoorbeeld laten nadenken over vragen als: ‘Wanneer en waarom zijn 
Bijbelse voorstellingen bijna verdwenen uit de schilderkunst?’ Dat levert 
interessante, inhoudelijke gesprekken op.”

Wat is je beste onderwijstruc? 
“De grote verhalen vertellen en die persoonlijk maken. Leerlingen doen 
dat zelf ook. Zo hadden we het een keer over de psychische gevol-
gen van oorlogen. Een meisje uit Putten vertelde toen over haar oude 
buurvrouw, die nooit de dood van haar weggevoerde man had kunnen 
verwerken. Zestig jaar na dato stond ze nog regelmatig op straat om te 
kijken of hij al terugkwam…”

Aan wie geef je het stokje door? 
“Aan Willem van Norel, docent op het Nuborgh College te Elburg.”

SUPER
docent

vanuit een duidelijke onderzoeksvraag 
(inquiry based teaching) zijn leerlin-
gen erop gericht om op het niveau van 
analyse naar het verleden te kijken. De 
conclusie was duidelijk: zonder tijdvak 
5 geen tijdvak 6, maar zonder tijdvak 4 
ook geen tijdvak 5! Leerlingen vonden 
dat er meer sprake was van continuï-
teit dan van verandering in dit tijdvak. 
Een mooie leeruitkomst voor havo/vwo 
2-leerlingen!



Noten
1  Bronwijzer, Geschiedenis voor de onderbouw, 

1-kgt (Gouda, 2012) 57. 
2  T. Morton en P. Seixas, The Big Six Historical Thin-

king Concepts (Toronto, 2013).
3  Leswijs Geschiedenis (Leiden, 2015).
4  Morton en Seixas, The Big Six Historical Thinking 

Concepts, 10.
5  H. Havekes e.a., ‘Knowing and doing history: 

a conceptual framework and pedagogy for 
teaching historical contextualisation’, Internatio-
nal Journal of Historical Learning, Teaching and 
Research, 11.1 (2012) 72-93. 

6  Deze werkvorm is gebaseerd op het idee van 
een ‘levende grafiek’ uit de drie bundels Actief 
Historisch Denken (Aardema, Havekes, Van 
Rooijen en De Vries, 2004, 2005, 2011).

7  Morton en Seixas, The Big Six Historical Thinking 
Concepts, 10.

Leerdoel
De leerlingen kunnen op basis 
van een zelfgemaakte tijdbalk 
(bestaande uit bronnen) de conti-
nuïteit en verandering tijdens de 
Tijd van ontdekkers en hervor-
mers aangeven door ontwikkelin-
gen en keerpunten te benoemen.

Differentiatie
Deze werkvorm is uitgevoerd 
met een havo/vwo 2-klas. De 
vwo-leerlingen werken echter een 
andere opdracht uit, gebaseerd 
op de derde guidepost. Leerlingen 
creëren een levenslijn6 van twee 
personen. De ene persoon is een 
vrome katholiek, de andere een 
ijverige protestant. Op basis van 
tien zelfgekozen gebeurtenissen 
uit tijdvak 5 beredeneren leerlin-
gen hoe deze twee totaal ver-
schillende personen gereageerd 
zouden hebben op de gebeurte-
nissen: blij, neutraal of verdrietig. 
Op deze manier oefenen leerlin-
gen volop met standplaatsgebon-
denheid en concluderen ze dat 
“progress for one people may be 
decline for other”.7

De uitgewerkte lesopzet en 
werkbladen zijn te vinden 
op: christenhistorici.nl
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Jan J.B. Kuipers, 
Willem III. De weerspannige koning, 
Zutphen: Walburg Pers, 2017; 160 blz.,  
€ 29,95, ISBN 978 94 6249 254 7.
Koning Gorilla of Willem de Goede? 
Eerstgenoemde bijnaam van Willem III 
(1817-1890) is bekender. Het leven van 
de koning werd geteisterd door schan-
dalen. Hij regeerde lang, van 1849 tot en 
met 1890. Willems koningschap is vooral 
van belang door de periode waarin het 

viel: een tijd van transformatie naar een samenleving gekenmerkt 
door verstedelijking, industrialisering en democratisering. Weten-
schappelijke en technologische revoluties, en conflicten tussen 
grote, naburige naties speelden eveneens een rol. Willem III. De 
weerspannige koning besteedt naast dit alles veel aandacht aan 
Willems jeugd, zijn liefdesaffaires, de koninklijke onderkomens, de 
begaafde, tragische koningin Sophie, sociale (wan)toestanden, en 
de ontwikkelingen in Nederlands-Indië en overige koloniën.

Karel Enenkel & Koen Ottenheym, 
Oudheid als ambitie. De zoektocht 
naar een passend verleden, 1400-
1700, Nijmegen: Vantilt, 2017; 352 blz., € 
29,95, ISBN 978 94 6004 325 3. 
De late middeleeuwen en de vroegmo-
derne tijd (ca. 1400-1700) vormden bij 
uitstek perioden waarin veel verande-
ringen plaatsvonden, maar tegelijkertijd 
een grote behoefte was aan nieuwe 
autorisatie op basis van de geschiede-
nis. Hierbij ging het niet om een roman-
tische terugblik op het verleden, maar 
men leidde autoriteit af uit anciënniteit. Ouderdom was macht, en 
daarom werd het als argument gebruikt om aanspraak te maken 
op privileges en grondgebieden. Vorsten, staten en steden in heel 
Europa onderbouwden hun ambities met ware of valse historische 
argumenten. Men ging naarstig op zoek naar voorouders uit de 
antieke wereld of een ander glorieus verleden dat evengoed tot de 
oudheid werd gerekend.

Jaap Verheul, 
De Atlantische pelgrim. John Lothrop 
Motley en de Amerikaanse ontdekking 
van Nederland, Amsterdam: Boom, 2017; 
456 blz., € 24,90, ISBN 978 90 8953 475 0.
In De Atlantische pelgrim beschrijft 
Verheul hoe John Lothrop Motley (1814-
1877) de beroemdste historicus van de 
Verenigde Staten werd en hoe diens 
internationale bestseller The Rise of the 
Dutch Republic (1856) bepalend werd 
voor de Nederlandse én Amerikaanse 
geschiedschrijving. Motley zag de Ne-

derlandse samenleving als een historisch voorbeeld van onafhan-
kelijkheid. Hij slaagde erin het oude beeld dat men had van een 
zompig land met stilstaand water en zelfgenoegzame burgers te 
vervangen door een heroïsch model van vooruitgang, welvaart en 
vrijheidsdrang. Zo schetste hij een existentiële titanenstrijd tussen de 
principes van vrijheid en tirannie, die zijn Amerikaanse lezers een 
nieuw inzicht gaf in hun eigen geschiedenis na de Amerikaanse 
revolutie. 

De NSB in het  
Westland
Philip van den Berg, | 
Kring 71. De NSB in het Westland, 
Westland: Eigen beheer, 2017; 262 blz., 
€ 24,90, ISBN 978 90 8265 180 5.

RECENSIE KRING 71

Op 6 april jl. vond in ’s-Gravenzande het symposium 
‘Het gezicht achter de NSB’ plaats. Reden daar-
voor was de publicatie van Kring 71. De NSB in het 
Westland, geschreven door drs. Philip van den Berg. 
In Kring 71 onderzoekt Van den Berg het profiel van 
de NSB in het Westland. Wie waren de betrokkenen? 
Wat bewoog hen om lid te worden van de NSB? 
Welke ontwikkelingen zijn er binnen de partij te ont-
dekken, zowel voor als tijdens de oorlogsjaren? Van 
den Berg bespreekt eerst de opkomst van de NSB 
in de vroege jaren ’30 onder leiding van Mussert; 
daarna richt hij zich op de NSB in het Westland. 

Een van de belangrijkste dingen die Van den Berg 
wilde aantonen, is het feit dat de Westlandse aan-
hang van de NSB niet bestond uit louter fanatieke 
nazi’s, maar in zekere zin gematigd was. Er speelden 
ook andere dan ideologische motieven mee in de 
keuze voor het NSB-lidmaatschap. Helaas gaat Van 
den Berg in zijn werk niet dieper op deze alterna-
tieve motieven in. 
Vanwege het gegeven dat maar liefst vijf (deels) 
overlappende kernvragen de leidraad van het boek 
vormen, ontbreekt een zekere focus. Zo kan het dat 
Kring 71 – waar het boek toch over zou moeten 
gaan – pas op bladzijde 70 geïntroduceerd wordt. 
Door één kernvraag tot hoofdvraag te promoveren, 
had Van den Berg zich kunnen beperken – ook in 
de bespreking van allerhande historiografische 
discussies. Zo zou hij ruimte hebben gewonnen om 
de beweegredenen van de Westlandse sympathi-
santen van de NSB in een meer kwalitatieve analyse 
voor het voetlicht te plaatsen en deze ook te verge-
lijken met het landelijk beeld. 

Wie Kring 71 leest, merkt dat er met toewijding aan 
gewerkt is. Er ligt veel onderzoek aan het boek ten 
grondslag, grotendeels gebaseerd op het bronnen-
materiaal van Kring 71. De schrijver heeft hiermee 
goud in handen. Daarvan zullen we in een volgen-
de publicatie van de auteur – bijvoorbeeld De NSB 
op het platteland – vast nog meer te zien krijgen!  

Lodewijk Kater

TENTOONSTELLINGEN & AGENDA

Datum: 1-31 oktober 2017
Locatie: Verspreid over het hele land
De maand oktober staat in het teken van 
geschiedenis. ‘Geluk’ vormt het thema. 
Volgens de begeleidende website kan 
dat over van alles gaan. “Van geluk-
zoekers tot weldoeners, van Fortuna tot 
vrijheid.” Verwacht binnen dit filosofische 
kader verschillende tentoonstellingen, ra-
dio- en tv-programma’s, lezingen, boeken 
en allerlei andere activiteiten rondom het 
thema. De organisatie is in handen van 
het Nederlands Openluchtmuseum te 
Arnhem.
››› maandvandegeschiedenis.nl

Datum: 15 oktober 2017
Locatie: Noord-Hollands Archief, Haarlem
Wat is de toekomst van het archief? In 
het digitale tijdperk behoort het archief 
al lang niet meer tot de voornaamste in-
formatiebronnen. Betekent dat het einde 
van de archivaris? Ontdek de archivaris 
van de toekomst, die nauw samenwerkt 
met historici tijdens een interactieve de-
batavond, georganiseerd door de Jonge 
Historici, SNAAI en het Noord-Hollands 
Archief. De veelbelovende titel van de 
avond is ‘Digital Dementia’.
››› jhsg.nl 

Datum: 30 november-1 december 2017
Locatie: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Voor de Engelssprekenden onder ons: 
een aansprekende tweedaagse con-
ferentie over ‘The State of the Art in the 
History of Politics’, georganiseerd door 
het Huygens Instituut. Twee dagen lang 
zijn er diverse lezingen en debatten bij 
te wonen over de hoogtepunten van 
de huidige politieke geschiedschrij-
ving. Centraal staat de richting die de 
politieke geschiedschrijving zou moeten 
inslaan.
››› huygens.knaw.nl



Het Rijksmuseum toont kunst van een tweetal 
Nederlandse kunstenaars, Matthijs Maris en 
Johan Maelwael. Daarnaast is er in Museum 

Sjoel Elburg een spraakmakende tentoonstelling 
geopend over de relatie tussen christendom en  
antisemitisme. Deze tentoonstelling werd samen-
gesteld door Bart Wallet, die een begeleidend 
boek schreef bij de tentoonstelling. Mis ‘m niet!

Rick Moeliker

6 oktober 2017 t/m 7 januari 2018
In de winter van 2017 organiseert het 
Rijksmuseum een overzichtstentoonstel-
ling van het werk van de veelzijdige 
negentiende-eeuwse kunstenaar 
Matthijs Maris (1839-1917). Deze bracht 
een voor Nederlandse begrippen 
zeer eigenzinnig oeuvre tot stand, en 
leefde voornamelijk in Parijs en Londen. 
Tegenwoordig is het werk van Matthijs 
Maris geliefd bij kenners, maar in zijn 
eigen tijd was hij beroemd. Niet alleen 
zijn werk fascineerde, ook zijn leven als 
romantisch bohemien. Al tijdens zijn 
leven was Maris een cultfiguur, verge-
lijkbaar met Vincent van Gogh later. 
Het is voor het eerst dat een compleet 
overzicht van het werk van Matthijs 
Maris wordt getoond.
››› rijksmuseum.nl

6 oktober 2017 t/m 7 januari 2018
Het Rijksmuseum eert dit najaar 
eveneens een van de grondleggers 
van de Nederlandse schilderkunst: 
Johan Maelwael (Jean Malouel). In 
de late veertiende eeuw was deze 
Nijmegenaar actief als veelzijdig, 
vernieuwend en productief kunstenaar 
in het middeleeuwse West-Europa. Tus-
sen ongeveer 1385 en zijn vroegtijdige 
dood in 1415 beschilderde Maelwael 
wimpels, banieren en militaire uitrustin-
gen, ontwierp hij patronen voor stoffen 
en vervaardigde hij grote religieuze 
schilderingen. Daarnaast schiep hij 
verfijnde miniaturen in handschriften, 
voorzag hij beelden van goud en kleur 
en schilderde hij kleine devotiestukken 
en portretten.
››› rijksmuseum.nl

21 september 2017 t/m  
28 januari 2018
Met de tentoonstelling ‘Afrikaanse 
bedienden aan het Haagse hof’ be-
licht het Haags Historisch Museum 
dit najaar de levens van de donkere 
jongens Cupido en Sideron. Afkomstig 
uit Curaçao en Guinee, werden zij als 
kind in slavernij cadeau gegeven aan 
stadhouder Willem V. Het grootste deel 
van hun leven zouden ze als goed 
betaalde krachten aan het hof dienen. 
Daar waar tentoonstellingen over het 
hofleven gewoonlijk voorbijgaan aan 
bedienden met een niet-Europese 
achtergrond, richt deze expositie de 
blik speciaal op deze lakeien van  
Afrikaanse afkomst. Daarmee brengt 
het Haags Historisch Museum een  
tot nog toe weinig bekend aspect van  
de Nederlandse geschiedenis naar  
voren.
››› haagshistorischmuseum.nl

7 september 2017 t/m 6 januari 2018
Antisemitisme wordt meestal onmid-
dellijk gekoppeld aan de moord op 
zes miljoen Joden door de nazi’s in 
de Tweede Wereldoorlog, of aan de 
huidige Arabisch-islamitische uit- 
barstingen van geweld tegen Joden. 
Minder bekend is dat het antisemi-
tisme een lange geschiedenis heeft en 
terug te voeren is tot de eerste eeuwen 
van de christelijke jaartelling. Het 
opkomende en verbreidende christen-
dom vervulde hierin een belangrijke 
rol. De tentoonstelling ‘Christendom en 
antisemitisme’ wil deze bekendheid 
vergroten.
››› sjoelelburg.nl

Tentoonstellingen

Agenda



advertenties

REIS NAAR DE REFORMATIEHERDENKING VAN 31 OKTOBER 2017 
IN WITTENBERG

MAANDAG 30 OKTOBER T/M DONDERDAG 2 NOVEMBER 2017

Historizon organiseert cultuurhistorische dagtochten 
en reizen naar bestemmingen in Nederland en Europa. 

Naar de Reformatieherdenking van 31 oktober 2017 
wordt in Duitsland al zeker tien jaar uitgekeken. 

Wat zal er 500 jaar na dato gebeuren? 
Historizon organiseert in deze periode een reis 

naar Leipzig. Vanaf daar bezoeken we de festiviteiten 
rondom deze herdenking in Wittenberg. 

De reis wordt begeleid door Peter Bergwerff, 
oud-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, 

die onderweg en ter plaatse de nodige 
toelichting zal geven. 

Meer informatie:
www.historizon.nl - info@historizon.nl
Tel. 088 - 636 02 00
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Oorspronkelijk
Overwegingen bij schepping en evolutie

Dr. M.J. Paul
De vraag naar de oorsprong van het leven is veelomvattend. 
Zij raakt de uitleg van de Bijbel, de ouderdom van de aarde, 
de relatie tussen de mens en zijn milieu en de verhouding 
tussen geloof en wetenschap. Bovendien heeft onze visie op 
de oorsprong van het leven gevolgen voor onze opvattingen 
over het kwaad en het lijden in deze wereld, voor ons zicht 
op de verlossing en onze toekomstverwachting.
Oorspronkelijk gaat op deze zaken in en richt zich vooral op 
de uitleg van de Bijbel en de achtergronden daarvan. 
Die uitleg is nooit neutraal, maar vindt plaats in wissel-
werking met culturele en wetenschappelijke opvattingen.
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Bestel nu via debanier.nl/oorspronkelijk
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