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COLOFON INHOUD REDACTIONEEL

Er is één periode in het jaar dat de geschiedenis zich 
van haar beste zijde toont. Die periode ligt net achter 
ons. Tijdens de Maand van de Geschiedenis in okto-
ber wordt de geschiedenis weer opgepoetst. Politici 
en voorvechters van een vergeten verhaal uit de 
geschiedenis verbroederen en iedereen belooft beter-
schap. Ontdekkingen uit de streekarchieven moesten 
even wachten om in het najaar met verve te worden 
gepresenteerd.

Ik ben blij dat we al eerder genomineerden voor di-
verse prijzen, zoals Luc Panhuysen, in ons blad hebben 
gehad. Helene Kroon van het Van Lodenstein College 
was betrokken bij de verkiezing van de beste geschie-
denisdocent van het jaar. Ze haalde de landelijke 
top drie. Met haar heeft de Amersfoortse school een 
vakdocent van formaat in huis. In de onderwijsru-
briek van dit nummer schrijft zij hoe je leerlingen kunt 
betrekken bij de lesstof. Haar advies: begin niet gelijk 
met de nieuwste vakdidactische snufjes, maar vertel 
‘ouderwets’ een goed verhaal.

Het thema van de Maand van de Geschiedenis was 
dit jaar ‘Geluk’. Daar kun je natuurlijk alle kanten mee 
op. Wie de thema’s vanaf het ontstaan van het eve-
nement in 2004 doorleest, merkt dat de organisatoren 
aanhaken bij belangrijke gebeurtenissen van dat jaar. 
Zo was het thema van 2013 vanwege de troonswis-
seling ‘Vorst & Volk’. Wellicht niet zonder reden is het 
thema voor 2019 ‘Zij/Hij’. Dat sluit aan bij de gender-
discussie van afgelopen zomer en de aandacht voor 
ongewenste intimiteit in de recente #metoo-storm. 
Een constante in de thematiek is dat geschiedenis 
sterk wordt verbonden met de Nederlandse identiteit. 
Blijkbaar hebben we dat in Nederland nodig en is de 
verbroedering nog niet in zicht. In 2004 was het thema 

‘Typisch Nederlands’, daarna volgden nog ‘Buren’, 
‘Verhalen van Nederland’, ‘Ik & Wij’, ‘Vriend & Vijand’ 
en in 2016 cirkelde alles rond ‘Grenzen’. 

Het is bekend dat veel Nederlanders zoeken naar 
nieuwe dragers van de gemeenschap, nu vertrouwde 
verbanden als kerk, vakbond en politieke partij zijn 
gemarginaliseerd. De publieke taak van geschiede-
nis is groots, zo luidt de mening van de bazen van de 
Maand van de Geschiedenis. Aan de hand van een 
blik in het verleden wordt getracht nieuwe vergezich-
ten naar de toekomst te openen.

Gelukkig hoeft geschiedenis niet altijd op deze manier 
het heden te dienen. Het verleden heeft ook intrinsieke 
waarde, waarbij dwarsverbanden naar onze tijd geen 
welhaast profetisch karakter hoeven te krijgen. Twee 
voorbeelden. Bij de afronding van dit reformatiejaar 
duiken we in de muziekgeschiedenis. Voor de Neder-
landse kerkmuziek was de breuk met Rome desas-
treus. De in de zomer gepromoveerde dr. Simon Groot 
schrijft erover aan de hand van Joannes Tollius. De 
reformatie heeft de Bijbel dicht bij mensen gebracht, 
maar het kostte veel bloed, zweet en tranen om 
nieuwe kerkelijke organisaties uit de grond te stampen, 
zoals opleidingen voor predikant of kerkmusicus. 

Peter Kranenburg vestigt in de verwerking van zijn 
bachelorthesis de aandacht op een nog weinig 
opgemerkt deel van de politieke loopbaan van Desi 
Bouterse. De Surinaamse leider zet succesvol zijn 
religieuze achtergrond in om de bevolking aan zich 
te binden. Dat kan de populariteit verklaren van de 
voormalige dictator. 

Ardjan Logmans 
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Musea stellen samen Canon 
van Nederland tentoon

Brits oorlogswrak minutieus 
in kaart gebracht

Voetbalfans misbruiken afbeelding 
van Anne Frank

Weer erin getrapt: gebeente 
van Sinterklaas niet gevonden

Bijzondere vondst in Egypte Libris Geschiedenis Prijs

Onlangs werd in het Arnhemse Openluchtmuseum de 
Canon van Nederland geïntroduceerd. Aan de hand 
van vijftig vensters wordt de geschiedenis van ons land 
verteld. In een groot aantal musea zijn sporen van deze 
geschiedenis te zien. Dit is reden voor twaalf musea om 
de handen ineen te slaan en een Canon-netwerk te 
vormen. Het gaat om musea die beschikken over de 
expertise van een bepaald venster. In het Tropenmuseum 
staat bijvoorbeeld het venster ‘slavernij’ centraal. In een 
persverklaring zeggen de musea “voor de inkleuring van de 
Nederlandse canon te willen zorgen vanuit verschillende 
invalshoeken”. Uit alle provincies zullen musea die in hun 
collecties relaties met de Canon hebben, zich bij het 
netwerk van deze twaalf musea aansluiten.  

Altijd al eens willen weten hoe een oorlogswrak eruitziet 
dat al tientallen jaren verborgen ligt op de zeebodem? 
Onderzoekers van de University of Nottingham lichten 
een tipje van de sluier op door de publicatie van een 
360 gradenvideo van het in 1941 vergane Britse schip 
SS Thistlegorm. Het schip werd door twee Duitse Heinkel-
bommenwerpers de ondergang ingejaagd in de 
Rode Zee. Bij duikers is het schip populair. Wie wil weten 
hoe het wrak er nu uitziet, hoeft echter niet langer 
kopje-onder. Niet alleen werd een video gemaakt, ook 
werden meer dan 24.000 foto’s geschoten in hoge 
resolutie. De Engelse onderzoekers voltooiden het 
project met behulp van collega’s van twee Egyptische 
universiteiten. 

De supporters van de Italiaanse voetbalclub Lazio Roma 
verspreidden onlangs stickers met daarop Anne Frank, gekleed 
in het shirt van de aartsrivaal AS Roma. Op Stadio Olimpico, 
thuishaven van beide clubs, stond in graffiti geschreven dat 
Roma-fans Joden zijn. Ook waren de laatste tijd geregeld 
antisemitische leuzen te horen in het stadion. De club reageerde 
op het statement van de fans door de spelers van de club 
tijdens de warming-up voor een voetbalwedstrijd een shirt te 
laten dragen met daarop eveneens een afbeelding van Anne 
Frank, begeleid door de tekst ‘Nee tegen antisemitisme’. De 
fanatieke aanhang van Lazio staat bekend als extreemrechts en 
komt vaker negatief in het nieuws. Dat geldt helaas niet alleen 
voor de fans: voetballer Paolo di Canio werd beschuldigd van 
het maken van de Hitlergroet na het scoren van een doelpunt. 

Het blijkt een valkuil voor veel kranten: de primeur willen 
publiceren van de vondst van het graf van Sint-Nicolaas, de 
vierde-eeuwse bisschop Nicolaas van Myra. En dan gaat men 
uit enthousiasme weleens wat te ver, zo bleek onlangs weer. 
In het Italiaanse Bari werd een nieuw graf gevonden. Volgens 
sommigen zouden hierin de overblijfselen van Nicolaas 
kunnen liggen, omdat het verhaal gaat dat zijn gebeenten 
ooit zijn verplaatst van Turkije naar Italië. Op historiek.net maakt 
historicus Jona Lendering zich kwaad over de ongenuanceerde 
archeologen die reppen over Nicolaas in Bari, omdat zo goed 
als zeker is dat diens botten niet naar die plaats zijn gebracht. 
Het vinden van de overblijfselen van Sinterklaas is volgens 
hem vrijwel onmogelijk, omdat christenen in die tijd nauwelijks 
gegevens achterlieten bij een graf. 

In Egypte is het bovenste deel gevonden 
van een bijzondere obelisk. Een obelisk is 
een puntige pilaar die vaak bij de ingang 
van een graf stond, met daarin verschillende 
inscripties. De punt van de gevonden 
obelisk is 2,5 meter lang; de hele obelisk 
was waarschijnlijk de dubbele lengte. Het 
vermoeden bestaat dat de obelisk stamt uit 
2350 voor Christus, omdat een inscriptie is 
gevonden die lijkt op de naam van koningin 
Ankhnespepy II. Philippe Collombert, die 
het archeologisch onderzoek leidde, is 
enthousiast over de vondst. Volgens hem is 
het een van de oudste vondsten die ooit is 
gedaan. In ieder geval betreft het de grootste 
obelisk die ooit is aangetroffen in het land. 

Eind oktober heeft Carolijn Visser de Libris Geschiedenis 
Prijs gewonnen met haar boek Selma. Aan Hitler ontsnapt. 
Gevangene van Mao. De auteur vertelt in haar boek 
het aangrijpende verhaal van een Nederlands-Joodse 
vrouw die in de Tweede Wereldoorlog aan de nazi’s 
weet te ontsnappen. Via haar man belandt zij na de 
oorlog in China, waar zij de gewelddadigheden van de 
Culturele Revolutie meemaakt. Het boek is een combinatie 
van persoonlijke, familie- en wereldgeschiedenis, is 
meeslepend en spreekt een breed publiek aan, aldus het 
juryrapport. “Dankzij Carolijn Visser komt de beangstigende 
geschiedenis van de Culturele Revolutie op onze eigen 
stoep te staan.” De prijs, waaraan een geldbedrag van 
20,000 euro verbonden is, wordt jaarlijks uitgereikt aan het 
beste historische boek. Dit jaar dongen maar liefst 320 
boeken mee naar de prijs.

NIEUWS

Canon van Nederland Beeld Aandacht voor Geschiedenis

Spelers in een anti-racistisch shirt Beeld Europe1

Philippe Collombert bij de ontdekte obelisk Beeld Ahram

Het 3D-model van de SS Thistlegorm Beeld The Thistlegorm Project

Carolien Visser en haar boek Selma Beeld Transparant

Herdenkingsdag van St. Nicolaas in Bari Beeld Transparant
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INTERVIEW BEN SCHOENMAKER

“Fascinatie voor 
geweld en pacifisme 
gaan hand in hand”



Militaire geschiedenis kan tegen-
woordig rekenen op grote belang-
stelling onder studenten: college-
zalen zitten vol en Nederland kent 
drie bijzondere leerstoelen voor 
militaire geschiedenis (Amsterdam, 
Leiden en Utrecht). Hoe verklaart 
u die populariteit voor militaire 
geschiedenis onder studenten?
“Die populariteit heeft deels te ma-
ken met een fascinatie voor oorlog en 
geweld. Dat is een onderdeel van het 
menselijk karakter. Strijd zit volgens 

sommige historici zelfs in ons DNA. 
Ondanks die fascinatie voor oorlog en 
geweld is ieder mens diep vanbinnen een 
pacifist. Er zit iets tegenstrijdigs in: het 
doden van iemand stuit op een natuur-
lijke weerstand, terwijl vechten op leven 
en dood tegelijkertijd iets heroïsch heeft. 
Dat betekent niet dat militaire geschiede-
nis een heldenepos vormt. Het vakgebied 
laat zien hoe gruwelijk en verschrikkelijk 
een oorlog is en wat voor een spoor van 
ellende het door samenlevingen trekt. 
Studenten zijn zich hiervan bewust. 

Wat mij opvalt, is dat vooral mannen 
belangstelling hebben voor militaire 
geschiedenis; minder dan een kwart in de 
collegezaal is vrouw.

Daarnaast is ook oorlogsdreiging een 
verklaring voor de toenemende popula-
riteit van het vakgebied.  Na de Tweede 
Wereldoorlog leek militaire geschiede-
nis minder relevant te worden. Door 
de nucleaire wapens leek de klassieke 
oorlogvoering verleden tijd. Tijdens de 
Vietnamoorlog veranderde dit en nam 
de belangstelling weer toe, iets wat nog 

Marleen van den Berg en Rick Moeliker

Ben Schoenmaker is een gepassioneerd verteller. “Ik praat graag over mijn vakgebied.” 
Een vakgebied waar hij min of meer per ongeluk inrolde: militaire geschiedenis. “Ik kon 
er mijn diensttijd mee invullen.” Hij vertrok nooit meer bij het Nederlands Instituut voor 
Militaire Historie (NIMH). De beloning volgde een paar maanden geleden, toen hij 
aantrad als directeur van het instituut. Een van zijn belangrijkste doelen is een betere 
integratie van de militaire geschiedenis aan de Nederlandse geschiedenisfaculteiten. 
Zelf draagt hij hieraan bij door één dag per week te vullen als hoogleraar militaire ge-
schiedenis aan de Universiteit Leiden. De andere dagen van de week is hij te vinden in 
de Haagse Frederikkazerne, waar het NIMH zetelt. 

Ben Schoenmaker Beeld Mediacentrum Defensie 
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eens werd versterkt door de val van de 
Berlijnse Muur en de oorlogen in het 
voormalige Joegoslavië.”

Gaat militaire geschiedenis alleen 
over oorlogvoering?
“Nee, zeker niet. Zelf geef ik op dit 
moment college over de politiek-militaire 
verhoudingen in West-Europa. Tijdens 
deze cursus onderzoek ik met de studen-
ten hoe West-Europese landen hun leger 
in de negentiende en twintigste eeuw 
hebben ingebed in het staatsbestel. Een 
leger dient ter bescherming van het eigen 
grondgebied, maar het kan zich natuur-
lijk ook tegen de eigen regering keren. 
Nu gebeurt dat in West-Europa al lange 
tijd niet meer, maar in Spanje is dit meer-
dere malen voorgevallen. De recente 
gebeurtenissen in Turkije laten zien dat 
een leger een risico kan vormen voor de 
staat. Militaire geschiedenis gaat dus niet 
alleen over veldslagen en belegeringen – 
evenementiële geschiedenis – maar ook 
over de vraag hoe het leger is ingebed in 
de democratie en hoe leger en burger-
maatschappij zich tot elkaar verhouden 
– de lange termijnontwikkelingen.”

Loopt de ontwikkeling van de mili-
taire geschiedschrijving evenwijdig 
aan de veranderende rol van het 
leger in West-Europa?

“Ja, dat denk ik wel. Daarnaast zie je 
ook heel duidelijk dat militaire ge-
schiedschrijving meegaat met trends in 
de geschiedschrijving. Eerder werd er 
geschreven vanuit een top-downperspec-
tief, terwijl nu de gewone man veel meer 
centraal staat. Bij de militaire geschied-
schrijving uit zich dat in interesse voor 
de burgerbevolking en de ervaringen 

van de gewone soldaat. Enkele relevante 
vragen daarbij zijn: hoe beleefde de 
gewone soldaat de oorlog? Hoe motiveer 
je iemand om te vechten? Doden gaat in 
tegen menselijke en goddelijke geboden. 
Enerzijds mag het niet, maar in een oor-
log moet het wel. Wat doet het met een 
mens om te doden? Dat zijn nieuwe vra-
gen die ook om nieuwe bronnen vragen, 
zoals egodocumenten. Andere trends in 

de geschiedschrijving zijn de interdisci-
plinaire benadering en de gendervraag-
stukken. Zo kun je bijvoorbeeld vanuit 
een psychologisch of antropologisch 
perspectief kijken naar de wijze van 
oorlogsvoering in verschillende culturen. 
Zelf ben ik nu bezig met een artikel over 
de beleving van mannelijkheid in het 
Nederlandse leger. Oorlog voeren wordt 
gezien als iets heel mannelijks, maar in 
de kazerne moet je veel huishoudelijke 
taken uitvoeren. Hoe combineer je 
dat? Zo’n artikel was enkele tientallen 
jaren geleden ondenkbaar. Ondanks 
de aandacht voor nieuwe onderwerpen 
verandert de kern van het vakgebied 
niet. Deze gaat nog steeds voornamelijk 
over het gebruik van geweld. En dit blijft 
denk ik ook zo.”

Welke leemtes ziet u in de militaire 
geschiedschrijving? 
“Er zijn nog veel leemtes in de militaire 
geschiedschrijving. We weten bijvoor-
beeld nog schrikbarend weinig van alle 
oorlogen die Nederland heeft gevoerd 
om de Indonesische archipel te verove-
ren. Ook over het garnizoensleven in 
de negentiende  eeuw is weinig bekend, 
terwijl elke stad wel een garnizoen had. 
Hoe gingen militairen met de burgerbe-
volking om? Welke invloed had dit op 
het gewone leven? Met de zesdelige serie 

die het NIMH over de geschiedenis van 
de Nederlandse krijgsmacht maakt (zie 
kader) willen we deze leemtes opvullen.”

Een oorlog herhaal je liever niet. 
In hoeverre kan een maatschap-
pij lering trekken uit het militaire 
verleden? 
“De Duitse militaire strateeg Carl von 
Clausewitz zei eens dat je geen hapklare 
lessen uit het verleden kunt trekken, 
maar dat je door het verleden te bestu-
deren wel je kijk op het heden kunt ver-
diepen en verbreden. Tijdens de recente 
oorlogvoering in Afghanistan hadden 
we te maken met een tegenstander die 
op een heel andere manier optrad dan 
wij verwachtten en wilden, waardoor 
de technologische voorsprong werd ge-
neutraliseerd. Het is dan relevant om te 
onderzoeken hoe westerse krijgsmachten 
daar in het verleden mee zijn omge-

sprongen, bijvoorbeeld in de koloniën. 
Welke doctrines ontwikkelden zij voor 
het omgaan met een guerrilla-achtige 
vijand? Maar er zijn ook verschillen: ons 
militaire optreden is er nu op gericht om 
stabiele regimes te creëren, niet meer 
om te overheersen zoals in de koloniën. 
Door de militaire geschiedenis te bestu-
deren, leer je de complexiteit van zaken 
en je leert dat je niet te snel geweldsmid-
delen moet inzetten. Dat zou naïef zijn.”

Bent u als militair historicus extra 
kritisch op militair ingrijpen omdat 
u de gevolgen hiervan hebt bestu-
deerd?
“Nee, dat niet per se. Wel zeg ik: bezint 
eer ge begint, denk na over consequen-
ties. De reflecties van de militair historici 
op het verleden kunnen van belang zijn 
voor de krijgsmacht, omdat ze het leger 
keer op keer kunnen wijzen op de on-
voorspelbaarheid van militair ingrijpen. 
Het gevaar van een ‘nieuw Vietnam’ ligt 
altijd op de loer. Je begint klein, maar 
uiteindelijk moet je door het risico van 
verlies aan prestige wel doorgaan. Hoe-
wel ik ervan overtuigd ben dat er geen 

wereldvrede tot stand zal komen, vind ik 
dat we alles op alles moeten zetten om 
daarnaar te streven. De Verenigde Naties 
zijn hierbij ontzettend belangrijk. Er is 
zeker terechte kritiek op deze organisatie 
te geven, maar we kunnen absoluut niet 
zonder. Elke oorlog die we voorkomen 
en elk conflict dat we eerder beslechten, 
is winst.”

U bent in dienst van het NIMH, 
als onderdeel van Defensie. Hoe 
verhoudt u zich tot de wetenschap-
pelijke wereld?
“Ik ben in de eerste plaats historicus. Als 
historicus heb ik mij gespecialiseerd in 
de militaire geschiedenis. Het NIMH is 
dan ook een logische werkplek. Ik werk 
hier vier dagen, doe onderzoek, geef 
leiding en zorg voor de integratie van 
militaire geschiedenis aan de Neder-
landse universiteiten. Dit laatste doe ik 
onder andere door één dag in de week 
college te geven aan de Universiteit 
Leiden. Militaire geschiedenis is lange 
tijd een ondergeschoven kindje geweest 

aan de universiteiten, onder andere door 
de invloed van de Annales-school, die 
het beschrijven van maatschappelijke 
structuren belangrijker vond dan het be-
schrijven van evenementen. De invloed 
van deze school neemt af. Daarnaast is 
ook de oude, deels politiek geïnspireerde 
aversie jegens het vak inmiddels goed-
deels verdwenen. Het enige wat nog 
weleens tegen ons werkt, is het feit dat 
ook veel hobbyisten militaire geschied-
schrijving beoefenen. Dat bezorgt het 
vak soms een wat amateuristisch imago. 
Voor een bredere acceptatie van het vak-
gebied zou het mijns inziens goed zijn als 
er een voltijds leerstoel militaire geschie-
denis aan een Nederlandse universiteit 
zou komen.”

Wat hebben het NIMH en de uni-
versiteit elkaar te bieden?
“Het is een kruisbestuiving wat betreft 
kennis en manier van werken. Als NIMH 
kunnen wij een hoogleraar bieden met 
expertise in militaire geschiedenis en 
een bijdrage leveren aan de militaire 
component in handboeken. Als NIMH 
schrijven we vaak recensies voor de 

BMGN. Historici aan de universiteit 
kunnen gebruikmaken van onze kennis. 
Zo schreven Jeroen van Zanten (UvA) en 
ik samen met een derde auteur onlangs 
een boek over Waterloo. Dat was een 
erg vruchtbare samenwerking. Omdat 
we als NIMH vertegenwoordigd zijn op 
de universiteit, bouwen we een breder 
netwerk op en zijn we nauwer betrokken 
bij ontwikkelingen in de geschiedschrij-
ving.”

Waarom is het belangrijk dat De-
fensie professionele historici heeft?
“Het verleden van de krijgsmacht is een 
bijzonder verleden. De krijgsmacht heeft 
een maatschappelijke verantwoordings-
plicht over uitgevoerde missies, omdat 
er vaak doden en gewonden zijn. Door 
onze expertise kunnen wij vragen die 
uit verleden opborrelen beantwoorden. 
Bepaalde kwesties komen om de zoveel 
tijd terug, zoals de executie van sergeant 
Meijer op Grebbeberg. Deze was be-
doeld om een voorbeeld te stellen, maar 
is omstreden door de slechte rechts-

INTERVIEW BEN SCHOENMAKER
PERSONALIA
Prof. dr. Ben Schoen-
maker (1961) is 
gespecialiseerd in 
de negentiende- en 
twintigste-eeuwse mili-
taire geschiedenis van 
Nederland. Na zijn stu-

die geschiedenis doorliep hij zijn mi-
litaire dienstplicht bij het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie (NIMH), 
waar hij vervolgens een functie als 
burger wetenschappelijk medewerker 
vervulde. Hij heeft zich vooral verdiept 
in de relatie tussen maatschappij en 
krijgsmacht, zoals onder meer tot uit-
drukking komt in zijn in 2009 versche-
nen dissertatie Burgerzin en soldaten-
geest. De relatie tussen volk, leger en 
vloot 1832-1914. Schoenmaker schreef 
diverse boeken en werkte mee aan 
publicaties over de geschiedenis 
van de Nederlandse krijgsmacht en 
militaire geschiedenis als geheel. 
Recent verscheen, in samenwerking 
met anderen, van zijn hand het boek 
Waterloo. 200 jaar strijd, waarin de Bel-
gische en Nederlandse bijdrage aan 
deze slag en aan de voorafgaande 
strijd bij Quatre Bras belicht wordt. Ook 
was Schoenmaker betrokken bij veel 
militair-historische beleidsadviezen en 
verantwoordelijk voor het onderwijs 
binnen het Nederlands Instituut voor 
Militaire Historie. Sinds 1 juni 2017 is 
Schoenmaker directeur van het NIMH. 
Daarnaast is hij één dag per week 
werkzaam als bijzonder hoogleraar 
militaire geschiedenis aan de Universi-
teit Leiden.

Slag bij Terheide, Jan Abrahamsz. Beerstraten, 1653 - 1666 Beeld Rijksmuseum



 “Elke oorlog die 
we voorkomen 
en elk conflict 
dat we eerder 
beslechten, is 
winst.” 

“Door het verleden te bestuderen 
kun je je kijk op het heden verdie-
pen en verbreden.”
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gang. Soms duikt er nieuwe informatie 
op over een bepaalde missie, waarover 
vervolgens Kamervragen gesteld worden. 
Wij kunnen de minister dan van dienst 
zijn bij de beantwoording hiervan. Het 
ministerie is daar zelf niet toe in staat: 
ambtenaren leven sterk in het heden. 
Ook in de rechtszaken over misdaden 
die gepleegd zijn tijdens de dekolonisa-
tie van Indonesië wordt er een beroep 
gedaan op de expertise van het NIMH. 
We bemoeien ons niet met het huidige 
beleid. Wel schrijven we beleidsadviezen 
en speeches bij herdenkingen. Daarnaast 
verzorgen de historici van het NIMH het 
geschiedenisonderwijs aan de militaire 
academies.”

Is er vanuit het ministerie weleens 
kritiek op publicaties van het 
NIMH?
“Als onderzoekers bij het NIMH hebben 
we een zelfstandige positie als weten-
schapper. Wat wij publiceren zijn onze 
woorden. Deze worden niet ter goedkeu-
ring voorgelegd aan het ministerie. Zo 
nodig bewaken we die positie zorgvuldig. 

Deze verschilt dus niet van historici aan 
de universiteit. Natuurlijk komt het wel-
eens voor dat er een publicatie verschijnt 
die minder aangenaam is voor Defensie. 
Onze taak is het schetsen van een zo 
compleet mogelijk beeld, en daar horen 
ook de keerzijden bij. Dit leggen we 
wel altijd uit, net als de manier waarop 
we tot ons oordeel zijn gekomen. De 
meest kritische meelezers zijn trouwens 
veteranen. Zo publiceerden we eens een 
boek over de meidagen van 1940. Hierin 
oordeelden we vrij hard over de legerlei-
ding. Een deel van de veteranen nam hier 
aanstoot aan.”

Recent klonk er kritiek vanuit de 
samenleving op de deelname van 
het NIMH aan het onderzoek naar 
de dekolonisatie van Indonesië. 
Het NIMH zou onafhankelijk onder-
zoek in de weg staan, omdat zij 
een onderdeel van Defensie is. Wat 
vindt u van deze kritiek? 
“Kritiek over onafhankelijkheid is 
moeilijk te pareren, het wordt al snel 
een welles-nietesverhaal. Voor ons is het 

belangrijk dat de andere deelnemende 
instituten – het Koninklijk Instituut voor 
Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en 
het Nederlands Instituut voor Oorlogs-
documentatie (NIOD) – het volste ver-
trouwen in het NIMH hebben. Ditzelfde 
geld voor het Ministerie van Buitenland-
se Zaken, dat het onderzoek subsidieert. 
Tegen critici zou ik willen zeggen: lees 
onze publicaties en reken ons af op de 
inhoud van onze producten. Het NIMH 
hecht aan een eerlijke omgang met het 
verleden en dat is terug te zien in onze 
publicaties. Er zijn bij iedere missie 
dingen die goed gaan en dingen die niet 
goed gaan. Beide krijgen aandacht. Het 
NIMH is niet uit op heldenverering.”

Defensie is onderdeel van de 
Nederlandse staat. Betekent dit dat 
het schrijven van militaire geschie-
denis zich vooral tot de landsgren-
zen beperkt?
“Nee, want dat doet militair ingrijpen 
ook niet. Voor militaire geschiedenis 
moet je de nationale kaders loslaten. 
Neem bijvoorbeeld Srebrenica. Dat kun 
je niet alleen vanuit Nederlands per-
spectief beschrijven. Hier heb je meer 
bronnen voor nodig, zoals de archieven 
van de VN in New York. Het inzien van 
bronnen kan overigens wel een pro-
bleem zijn, zeker wanneer het gaat over 
materiaal van inlichtingendiensten. Het 
is voor landen van belang dat bepaalde 
informatiebronnen geheim blijven. 
Daarnaast zijn sommige landen bang 
dat er dingen boven komen drijven die 
men liever niet deelt met de rest van de 
wereld. Wat vaak ook meespeelt, is de 
tijd die verstreken is sinds de gebeurte-
nis die je bestudeert. Hoe moderner de 
geschiedenis, hoe meer restricties. Het is 
goed dat je soms moet wachten om een 
bepaalde gebeurtenis te onderzoeken: 
dat geeft je meer vrijheid en zorgt voor 
meer distantie van de onderzoeker met 
betrekking tot de gebeurtenis.”

Had u altijd al affiniteit met mili-
taire geschiedenis? 
“Nee. Ik moest na mijn geschiedenis-
studie in militaire dienst. Dit kon ook 
als historicus, door zestien maanden te 
werken voor het NIMH. Gaandeweg 
raakte ik steeds meer gefascineerd door 
de militaire wereld. Na afloop van mijn 
diensttijd was er een vacature voor een 
burger wetenschappelijk medewerker. 
Hierop heb ik op gesolliciteerd en ik 
werd aangenomen. Het is geweldig om 
hier als historicus actief te zijn.”



wetenschap

INTERVIEW BEN SCHOENMAKER

Luther en Trump

David Onnekink

Wat hebben Luther en Trump met elkaar te ma-
ken? In het huidige politieke landschap loopt een 
weg die afkomstig is uit de reformatie. De Ameri-
kaanse jurist en theoloog Nicholas Miller laat in 
500 Years of Protest and Liberty. From Martin Luther 
to Modern Civil Rights (september 2017) een di-
recte relatie zien tussen de reformatie en huidige 
westerse liberale democratieën. De hink-stap-
sprong die hij ziet van Luthers roep om vrijheid 
van mening naar de Amerikaanse Civil Rights-
beweging is op zijn minst ambitieus te noemen. Al 
eerder verbond hij de Amerikaanse vrijheden met 
het protestantisme en niet alleen met de verlich-
ting. Daar kunnen we als christen-historici alleen 
maar bij glunderen. 

Millers boek maakt deel uit van een kleine golf 
aan gelijkgestemde publicaties. De Schotse theo-
loog Alec Ryrie betoogde in Protestanten. Het ge-
loof dat de moderne wereld vormgaf (april 2017) 
dat het protestantisme de wereld drie ideeën had 
aangedragen: vrij onderzoek, democratisering en 
scepticisme ten aanzien van politiek. En de poli-
ticoloog Robert Woodberry toonde een positieve 
correlatie aan tussen de reformatie, protestantse 
zending en de ontwikkeling van democratie in 
voormalige Europese koloniën. De reformatie heeft 
de wereld dus alleen maar goed gedaan, zo lijkt 
het. 

Maar op een reformatieconferentie die ik op 
31 oktober aan Andrews University (Michigan) 
bezocht, waarschuwde Miller ook voor de duistere 
kant van de reformatie, namelijk populisme. 
Ook dat was een van de gevolgen van het vrije 
onderzoek en de meningsvorming waar Luther 
voor stond. Het politieke landschap nu, zegt Miller, 
laat dan ook een vertakking zien in de weg die 
voortkomt uit de reformatie. De vraag die hij ons 
stelt, moet iedereen in de traditie van de reforma-
tie tot nadenken stemmen: loopt de route van het 
Amerikaanse protestantisme van Maarten Luther 
naar Martin Luther King jr. en de burgerrechtenbe-
weging, of naar Donald Trump en White America 
First?

David Onnekink is universitair docent vroeg- 
moderne geschiedenis aan de Universiteit Utrecht 
en oud-hoofdredacteur van Transparant.

COLUMN

Carl von Clausewitz (1780-1831) Beeld Wikimedia 

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie 
(NIMH) is een gespecialiseerd kennis- en onder-
zoekscentrum op het gebied van de Nederlandse 
militaire geschiedenis. Het onderzoek richt zich op 
de geschiedenis van de Nederlandse strijdkrachten 
in de periode van de Opstand tot nu. Het NIMH 
beheert een unieke militair-historische collectie en 
maakt deze toegankelijk voor een breed publiek. 
Daarnaast publiceert het instituut wetenschap-
pelijke studies. Het NIMH geeft onderwijs aan 
militaire opleidingsinstituten en universiteiten, 
verzorgt lezingen en geeft beleidsadviezen aan de 
Defensietop. Ook levert het instituut een bijdrage 
aan de militaire doctrinevorming en beschrijft zij 
lopende operaties. 

In 2006 begon het NIMH met een groots pro-
ject: een zesdelig overzichtswerk van de Neder-
landse militaire geschiedenis. De serie behandelt 
de geschiedenis van de strijdkrachten vanaf het 
ontstaan van wat nu Nederland is. Ook besteden 
de boeken aandacht aan de militaire aspecten van 
de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), de 
West-Indische Compagnie (WIC), het Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger (KNIL), de Gouverne-
mentsmarine en de gemilitariseerde koopvaardij 
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De serie ziet er als volgt uit:
Deel 1: 1568-1648 (opkomst Nederlandse staat)
Deel 2: 1648-1814 (consolidatie en neergang)
Deel 3: 1814-1949 (wedergeboorte en neutraliteit)
Deel 4:  1949-heden (bondgenootschappelijk, 

multilateraal)
Deel 5:  overzee 1568-1814 (militair optreden 

VOC/WIC)
Deel 6:  overzee 1814-heden (teruggave koloniën, 

staatsoptreden)

Deel 1 verscheen in 2013, deel 5 in 2015.

NIMH
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DESI BOUTERSE

Het belang van  
religie in het  
politieke offensief  
van Desi Bouterse



In 2010 verbaasde Desiré Delano Bouterse vriend en vijand met zijn 
verkiezing tot president van Suriname. Deze gebeurtenis vormde de 
kroon op de comeback van Bouterse. In de jaren negentig had hij 
een slecht imago opgebouwd, nadat hij in verband werd gebracht 
met grootschalige drugssmokkel, er niet in slaagde om als adviseur 
van staat de NDP-regering in het gareel te houden, en vanwege zijn 
betrokkenheid bij de decembermoorden van 1982. Peter Kranenburg 
onderzoekt de religieuze dimensie van het charmeoffensief dat Bou-
terse in de jaren negentig inzette.

Peter Kranenburg

Desi Bouterse werd op 13 oktober 1945 
geboren in Domburg (Suriname). In zijn 
jeugd verhuisde hij naar Paramaribo. Na 
de lagere school ging Bouterse naar een 
rooms-katholiek jongensinternaat. Later 
volgde hij een opleiding aan de Mid-
delbare Handelsschool in Paramaribo, 
maar deze studie rondde hij niet af. In 
1968 vertrok Bouterse naar Nederland 
om in het Nederlandse leger te dienen. 
Twee jaar later trouwde hij met de 
Surinaamse Ingrid Figueira, met wie hij 
twee kinderen kreeg. Na zijn diensttijd 
werkte hij als sportinstructeur en soldaat 
in Duitsland. Kort voor de onafhanke-
lijkheid in 1975 keerde Bouterse met zijn 
vrouw en kinderen terug naar Suriname 
om te helpen met de wederopbouw van 
het Surinaamse leger.

Verkiezingen en coups
De eerste Surinaamse regering, onder 

leiding van Henck Arron, voldeed niet 
aan de verwachtingen van veel Suri-
namers. Na de onafhankelijkheid van 
Suriname verslechterden de economische 
omstandigheden en steeg de werkloos-
heid in het land. Daarnaast waren er veel 
conflicten tussen de militaire vakbond en 
de regering-Arron. De onvrede liep zo 
hoog op dat Bouterse in 1980, in samen-
werking met sergeanten uit het leger, een 
staatsgreep pleegde.1 

Na de staatsgreep werd Suriname 
geregeerd door de Nationale Militaire 
Raad (NMR). Bouterse was voorzitter 
van deze raad en werd daarom als leider 
van Suriname gezien. Ook de militairen 
slaagden er echter niet in om het tij te 
keren. Daarentegen doken er steeds meer 
geruchten op over vriendjespolitiek en 
corruptie. Het vertrouwen van de bevol-
king in de NMR nam af en werd defini-
tief verbroken met de decembermoorden 

in 1982. In deze maand werden vijftien 
prominente Surinamers, die openlijk kri-
tiek geuit hadden op de NMR, vermoord.

De dictatuur van de NMR kwam tot 
een einde met de democratische verkie-
zingen in 1988. De door Bouterse opge-
richte Nationaal Democratische Partij 
(NDP) behaalde bij deze verkiezingen 
een beperkt aantal zetels. Dit betekende 
niet dat Bouterse buiten spel stond. 
Integendeel, op de achtergrond bleef 
de invloed van Bouterse en zijn groep 
vertrouwelingen groot. Hoewel Bouterse 
een beperkt aandeel had in de regering, 
bleef hij wel aan als legerleider. In 1990 
liepen de spanningen tussen enerzijds 
de regering en anderzijds Bouterse en 
zijn vertrouwelingen hoog op. Op 24 
december pleegde Bouterse opnieuw 
een staatsgreep, die bekend staat als de 
telefooncoup.2

Na de verkiezingen in 1991 werd 

Ronald Venetiaan (Nationale Partij 
Suriname) verkozen tot president van 
Suriname. De regering-Venetiaan haalde 
de banden met Nederland aan en ver-
sterkte de rechtspositie van de regering 
door het wijzigen van de grondwet. Een 
belangrijk onderdeel van deze wijzigin-
gen was dat het leger zich niet meer met 
politiek mocht bezighouden. Met steun 
van de volledige Nationale Assemblée, 
dus ook de NDP, werden de passages 
geschrapt waarmee het leger tot op dat 
moment haar politieke rol legitimeerde.3 
Voor Bouterse betekende dit een flinke 
inperking van zijn macht als legerleider. 

In 1992 bereikte de populariteit van 
Bouterse een dieptepunt. In het leger 
was de onvrede over hem groot. Of-
ficieren hadden gezien hoe Bouterse en 
de legertop zichzelf verrijkten. Presi-
dent Venetiaan speelde slim in op deze 
ontevredenheid en kreeg hiermee het 

leger aan zijn kant. Zo zette hij Bouterse 
handig buitenspel.4 Na onenigheid met 
de regering nam Bouterse zijn ontslag als 
legerleider. 

Na de verkiezingen van 1996 groeide 
de NDP van Bouterse aanzienlijk. 
Onder leiding van NDP-president Jules 
Wijdenbosch vormde de partij samen 
met de KPTI een regering. De regering-
Wijdenbosch, met Bouterse als adviseur, 
was geen succes. Voortdurend deden 
– opnieuw – geruchten van corruptie en 
vriendjespolitiek de ronde.5 Daarnaast 
voerde de regering economisch wanbe-
leid.6 In een poging om het tij te keren 
ontsloeg president Wijdenbosch in april 
1999 Bouterse als adviseur, nadat deze 
kritiek had geleverd op de regering die 
hij zelf had aangesteld. 

Een laatste gebeurtenis die het imago 
van Bouterse schaadde, was het inter-
nationale arrestatiebevel dat Interpol in 

1997 tegen hem uitvaardigde in verband 
met zijn betrokkenheid bij drugssmok-
kel. Bouterse werd hierdoor ook in inter-
nationaal opzicht in het nauw gebracht. 

Religieuze dimensie
Het is dan ook opvallend dat Bouterse 
in 2010 werd verkozen tot president van 
Suriname. Zijn  verkiezing tot president 
van Suriname kan worden gezien als de 
kroon op een langdurig charmeoffensief 
dat Bouterse in de jaren negentig inzette. 
Binnen de historiografie is weinig aan-
dacht voor de religieuze dimensie van dit 
charmeoffensief. Hiervoor zijn een aantal 
oorzaken aan te wijzen. Allereerst speelt 
een rol dat het presidentschap van Bou-
terse behoort tot de recente geschiedenis 
van Suriname. De verkiezingen in 2010 
zijn nog dermate met het heden verbon-
den dat het lastig is om een afgebakend 
historisch onderzoek te verrichten. Ten 

In het bijzijn van prinses Beatrix wordt op 25 november 1975 de onafhankelijkheid van Suriname in Paramaribo uitgeroepen 
Beeld Wikimedia
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geloofsopvattingen zijn in dat opzicht 
minder belangrijk dan het beeld dat hij 
wil uitdragen van een leider die door 
God gezonden is, die past in een plan dat 
God met hem en Suriname voor heeft, 
en wiens handelingen gestuurd worden 
door Gods onzichtbare hand. (…) Hij 
presenteert zich als een verlosser, die de 
geestelijke en materiële noden van de 
mensen begrijpt en deze met succes kan 
oplossen. In het verlengde van deze taak-
opvatting legde hij bij de verkiezingen 
de nadruk op verandering en verzoening. 
Hij verklaarde tegenstellingen te willen 
overbruggen en burgers met elkaar te 
willen verbinden. Daarmee speelde hij 
haarfijn in op de religieuze oriëntatie en 
vergevingsgezinde houding van veel van 
zijn landgenoten. Juist in combinatie met 
zijn charisma en zijn autoritaire gezags-
opvatting is die religieuze dimensie van 
grote betekenis. De aanwezigheid van 
groepen Pinkstergemeenteleden in de 
NDP, onder andere binnen het partijka-
der, versterkt die wisselwerking alleen 
maar.”12 

Religie als imago
Net als andere Surinaamse politici 
gebruikte Bouterse regelmatig religieuze 
termen in zijn publieke optredens. Het 
gebruik van religieuze uitingen in het 
publieke domein is betrekkelijk normaal 
in Suriname. Surinaamse politici stellen 
gemakkelijk dat iets “Gods wil” is, of 
beroepen zich op de  “Allerhoogste”. In 
dat opzicht was Bouterse geen uitzonde-
ring. Hij deed in zijn toespraken regel-
matig een appel op God. Een voorbeeld 
hiervan is zijn inauguratierede van 2010. 
Hierin beriep hij zich verschillende keren 
op de “Almachtige Schepper”:

“Ik dank de Almachtige Schepper en 
voor Zijn aangezicht en ten overstaan 

van U allen, beloof ik plechtig dat slechts 
dienstbaarheid en opoffering aan U en 
aan de natie, de leidende principes zullen 
zijn van mijn handelen.”  

In een ander opzicht vormde het 
gebruik van religieuze uitingen door de 
NDP en Bouterse wel een uitzondering. 
Anne Blanksma deed onderzoek naar de 
verkiezingscampagne in 2005 en stelde 
daarbij vast dat religie in de campagne 
van de NDP vooral een manier leek te 
zijn om de eerlijkheid en oprechtheid 
van de NDP-kandidaten te benadrukken 
en diende als hoop voor een nieuwe toe-
komst van Suriname.13 Deze bevindingen 
bevestigen dat religie een belangrijke rol 
speelde in de vorming van een nieuw 
imago door Bouterse. 

Bouterse appelleerde niet alleen aan het 
christendom in zijn publieke optredens. 
Hij legde een algehele religieuze betrok-
kenheid aan de dag. Zo toonde hij ook 
zijn betrokkenheid op het traditionele 
Surinaamse wintigeloof.14 Bouterse is 
niet de enige regeringsleider binnen het 
Caraïbisch gebied die een brede religieu-
ze betrokkenheid aan de dag legt. Binnen 
het Caraïbisch gebied vormt het gebruik 
van religie als ‘smeerolie’ geen uitzonde-
ring. Valdéz stelt in de bundel Caribbean 
Charism dat een belangrijk deel van 
charismatische autoriteit is gebaseerd op 
het geloof van het volk.15 Sociologisch 
gezien kan daarom worden gesteld dat 
Bouterse een slimme move heeft gemaakt 
door zich aan te sluiten bij de Pinkster-
beweging. Het Surinaamse volk kon zich 
hierdoor beter identificeren met Bouterse 
en bovendien versterkte zijn keuze zijn 
geloofwaardigheid als leider.

Conclusies
Aan het slot van dit artikel kunnen een 
aantal conclusies worden getrokken. 
Allereerst is vastgesteld dat de rol van re-
ligie in het Surinaamse publieke domein 
belangrijker is dan doorgaans wordt 
aangenomen. Daarom is het niet verwon-
derlijk dat politici regelmatig appelleren 
aan religie. Surinamers kunnen zich geen 
niet-religieus staatshoofd voorstellen. 
Sociologisch gezien deed Bouterse een 
slimme zet door zich bij de Pinksterbe-
weging aan te sluiten. Zijn religieuze 
betrokkenheid maakte hem een geloof-
waardiger politicus. Daarnaast koos hij 
met zijn aansluiting bij de Pinksterbe-
weging voor een moderne beweging die 
veel (Afro-)Surinamers aanspreekt, erg 
gericht is op een persoonlijke geloofs-
beleving, zich afzet tegen het koloniale 
verleden en ruimte laat voor het prak-

tiseren van traditionele Surinaamse 
godsdiensten. Door deze aspecten past 
de Pinksterbeweging heel goed binnen de 
ontwikkeling van een nieuwe Surinaamse 
identiteit. Ten tweede toont dit artikel 
aan dat Bouterse zich bij de Pinksterbe-
weging aansloot op een moment dat hij 
onder grote nationale en internationale 
druk stond. Zijn aansluiting bij de Pink-
sterbeweging zorgde ervoor dat Bouterse 
onder rugdekking van verzoenende 
religieuze retoriek transformeerde tot 
een geloofwaardig politicus. Surinamers 
konden Bouterse vergeven en zagen hem 
daarnaast als een soort rolmodel. Ten 
derde kan worden gesteld dat Bouterse 
gemiddeld genomen niet heel anders aan 
religie appelleert dan andere Surinaamse 
politici. Door zich religieus betrokken te 
tonen, wist Bouterse zichzelf te transfor-
meren tot een geloofwaardig politicus, 
met wie het Surinaamse volk zich kon 
identificeren.

tweede heeft het te maken met de be-
perkte beschikbaarheid van documenten 
en mensen die bereid zijn om over dit 
onderwerp te spreken. Onderzoek met 
betrekking tot politiek ligt gevoelig in de 
kleinschalige samenleving van Suriname. 
Kritische woorden over president Bou-
terse kunnen grote persoonlijke gevolgen 
hebben. Ten derde wordt de betekenis 
van religie in de Surinaamse samenleving 
door historici onderschat. 

Primair bronnenonderzoek werpt 
echter een ander licht op de zaak. Aan de 
hand van een drietal punten zal worden 
uiteengezet wat het belang van religie in 
de politieke comeback van Bouterse is 
geweest. Allereerst zal worden gekeken 
naar de maatschappelijke positie van de 
Pinksterbeweging waarbij Bouterse zich 
eind jaren negentig aansloot. Ten tweede 
zullen de omstandigheden waaronder 
Bouterse zich aansloot bij de Pinkster-
beweging worden onderzocht. Ten slotte 
zal worden bekeken hoe hij religie in 
zijn publieke optredens betrekt. Hiermee 
zal worden aangetoond dat religie een 
belangrijker rol speelde in de politieke 
comeback van Bouterse dan tot op heden 
werd aangenomen.

De Pinksterbeweging
Onder leiding van de charismatische 
voorganger Steve Meye kwam Bouterse 
aan het einde van de jaren negentig in 
aanraking met de Pinksterbeweging: de 

snelst groeiende religieuze beweging in 
Suriname. Tussen 1980 en 2012 groeide 
de Pinksterbeweging van een kleine 1000 
naar ruim 60.000 leden.7 Het is belang-
rijk om in ogenschouw te nemen dat in 
Suriname ruim 550.000 mensen wonen; 
de Pinkstergemeente kan daarom als een 
invloedrijke beweging worden gezien. 
Er is een aantal verklaringen voor de 
groei van de Pinksterbeweging. Aller-
eerst moet deze worden gezien tegen de 
achtergrond van de dekolonisatie van, en 

postkoloniale ontwikkelingen in Surina-
me. Een grote groep Surinamers accep-
teerde de Europese vorm en beleving van 
het christendom niet meer. De Europese 
vorm van christendom bood te weinig 
ruimte voor de traditionele Afro-Suri-
naamse spiritualiteit, die voortkwam uit 
de oorspronkelijke Surinaamse godsdien-
sten.8 Een tweede verklaring vormt de 
organisatiecultuur van de Pinksterbewe-
ging. Kenmerken van deze structuur zijn 
een flexibeler opstelling naar nieuwko-
mers in vergelijking met traditionele ker-
ken, de opbouw uit kleine groepen, een 
kerk die dicht bij het ‘gewone volk’ staat, 

en die ten slotte minder bureaucratisch is 
en een minder strikte hiërarchie kent. De 
organisatiestructuur kan als kleinschalig 
en efficiënt worden getypeerd. Ten derde 
is er binnen de Pinksterbeweging meer 
aandacht voor persoonlijke beleving en 
meer ruimte voor de Afro-Surinaamse 
spiritualiteit. Deze spiritualiteit uit zich 
vooral in oude rituelen en bijgeloof.9 
Samenvattend kan worden gesteld dat 
de opkomst van de Pinksterbeweging 
vooral moet worden gezien tegen de 

achtergrond van postkoloniale religieuze 
ontwikkelingen in Suriname. De sterke 
opkomst van de Pinksterbeweging hangt 
samen met de zoektocht naar een nieuwe 
Surinaamse identiteit en een bij die iden-
titeit passende religieuze beleving.

Bouterses keuze
Bouterse raakte betrokken bij de Pink-
sterbeweging op een moment dat hij 
onder grote nationale en internationale 
druk stond. De keuze van Bouterse om 
zich aan te sluiten bij deze beweging 
paste binnen het proces van de ont-
wikkeling van een nieuw imago. De 
Pinksterbeweging zocht een vorm van 
christendom die paste bij de Surinaamse 
identiteit die zich begon te ontwikke-
len na de onafhankelijkheid in 1975, 
en richtte zich sterk op de toekomst. 
Bouterse liftte mee op het succes van de 
beweging en won aan geloofwaardig-
heid door zich religieus betrokken te 
tonen. Voorganger Steve Meye speelde 
hierbij een belangrijke rol. Meye staat 
al een paar jaar op de loonlijst van Desi 
Bouterse als geestelijk adviseur.10 In 
deze functie bidt hij wekelijks samen 
met Bouterse. Meye zet veel religi-
euze retoriek in om de oprechtheid van 
Bouterse als gelovige te versterken. Dit 
deed hij onder andere na de inauguratie 
van Bouterse in 2010 via de Surinaamse 
nieuwswebsite StarNieuws. Middels een 
ingezonden brief vertelde Meye dat de 
verkiezing van Bouterse aantoonde dat 
het Surinaamse volk hem heeft vergeven 
voor het verleden en dat men uitziet naar 
een nieuwe toekomst.11 Historicus Peter 
Meel bevestigt deze stelling:

“Bouterse’s bekering tot de Pinkster-
gemeente in 1999 en zijn persoonlijke 

DESI BOUTERSE
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Binnen de historiografie is weinig  
aandacht voor de religieuze dimensie 
van Bouterses charmeoffensief.
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Maar in het leven van hun minder 
bekende tijdgenoot Joannes Tollius (ca. 
1555- ca. 1620) blijkt de reformatie juist 
een allesbepalende invloed te hebben 
gehad op zijn carrière als musicus. In de  
Nederlanden moeten er talloze musici 
zoals Tollius zijn geweest. Het effect 
gold echter niet alleen de carrières van 
deze musici; de veranderingen zouden 
desastreus uitpakken voor de aanwas 
van jong muzikaal talent. En dat had pas 
gevolgen voor het Nederlandse muzie-
kleven toen de eerste generatie musici 
van na de reformatie uitstierf en er geen 
opvolgers klaarstonden om hun posities 
op hetzelfde niveau over te nemen.

De Lage Landen brachten in de vijf-
tiende en zestiende eeuw – tijdens het 

bewind van de Bourgondische hertogen 
en hun Habsburgse nazaten – niet alleen 
beeldende kunst van ongeëvenaarde 
schoonheid voort. Ook de muziek droeg 
in hoge mate bij aan haar rijke cultuur. 
Muzikanten uit Brabant, Vlaanderen, 
Henegouwen en Limburg zwermden uit 
over heel Europa en voerden in veel mu-
ziekcentra de boventoon.1 De Opstand – 
die begon met de Beeldenstorm in 1566 
– en het bloedig neerslaan ervan in de 
zuidelijke provincies van de Nederlanden 
bracht een stroom van rijke kooplui op 
gang. Deze kooplui verlieten de oude 
kernprovincies en vestigden zich in Hol-
landse steden als Leiden, Haarlem en 
Amsterdam. Met hun komst bloeide het 
muziekleven in de noordelijke provincies 

op, maar Opstand en reformatie zorgden 
tevens voor het einde van de langdurige 
periode van Nederlandse hegemonie op 
het Europese muziektoneel. Jan Pieters-
zoon Sweelinck was tegelijkertijd de 
eerste componist met een internatio-
nale allure uit de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden, als de laatste 
toonaangevende Nederlander die deze 
rol vervulde.

De oorsprong van het Nederlandse 
succes op muzikaal gebied lag in een 
nagenoeg perfect functionerend educa-
tiesysteem voor jonge musici. Dit artikel 
geeft allereerst een korte levensschets 
van Tollius, waarbij de invloed van de 
reformatie op zijn levensloop duidelijk 
wordt. Vervolgens wordt dit educatiesys-

teem, alsmede de teloorgang ervan ten 
gevolge van de reformatie, nader in kaart 
gebracht.

Carrière van een musicus
Jan Tol, zoals hij oorspronkelijk heette, 
werd rond 1555 in Amersfoort geboren. 
Reeds op jonge leeftijd – hij was nog 
geen vijfentwintig jaar oud – werd hij 
benoemd tot muziekleider van de Onze-
Lieve-Vrouwekapel (O.L.V.-kapel) in zijn 
woonplaats. Geen onaanzienlijke functie, 
want deze kerk, waarvan nu alleen de 
immense toren nog overeind staat, was 
een van de belangrijkste bedevaartsoor-
den van de Noordelijke Nederlanden en 
bracht de stad veel geld in het laatje. Op 
10 maart 1579 sloot Amersfoort zich on-
der dwang van het leger van Jan van Nas-
sau, een broer van Willem van Oranje, 
aan bij de Opstand. Bij die gelegenheid 
werd de O.L.V.-kapel toegewezen aan de 
protestanten en dientengevolge verloor 
Tollius zijn baan. Niet lang daarna verliet 
hij Amersfoort en vestigde hij zich in 
Italië.

Op 2 september 1583 werd hij be-
noemd tot kapelmeester in de kathedraal 
van Rieti, een provinciestadje ongeveer 
honderd kilometer ten noorden van 
Rome. Een jaar later vinden we hem in 
dezelfde functie in Assisi – nog weer 
honderd kilometer noordelijker gele-
gen. In september 1586 werd Tollius 
gevangengezet op beschuldiging van 
ketterij en kwam er een einde aan zijn 
dienstverband in Assisi. Na een korte 
gevangenschap kreeg hij permissie zich 
naar Rome te begeven. Daar werkte hij 
als zanger in de kerk bij het ziekenhuis 
In Santo Spirito in Sassia.

In mei 1588 werd Tollius benoemd tot 
tenorzanger (cantor tenorista) in het 
bisschoppelijk koor van de kathedraal 
in Padua. Hij zou er ruim dertien jaar 
blijven, verreweg de langste aanstel-
ling in zijn carrière. Toen men in Padua 
ontdekte dat hij veroordeeld was geweest 
voor ketterij, werd Tollius geschorst uit 
het koor totdat hij zou kunnen aanto-
nen onschuldig te zijn. Een brief van de 
bisschop van Assisi bevestigde Tollius’ 
onschuld en de bisschop noemde hem 
een buon catholico.

Tijdens zijn jaren in Padua verschenen 
al Tollius’ bewaard gebleven composi-
ties in druk. Zijn oeuvre bestaat voor 
driekwart uit motetten (meerstemmige 
katholieke kerkmuziek op Latijnse tek-
sten) en voor een kwart uit madrigalen 
(meerstemmige wereldlijke muziek op 
Italiaanse teksten). Van Tollius is slechts 
één Nederlandstalig kerstlied bewaard 
gebleven, dat vermoedelijk stamt uit zijn 
leertijd in Amersfoort. In 1601 verliet 
Tollius Padua. Hij kreeg een aanstelling 
als uitzonderlijk goedbetaald zanger aan 
het hof van Christiaan IV in Kopenha-
gen. Met driehonderd daalders verdiende 
hij anderhalf keer zoveel als de bestbe-
taalde zangers tot dan toe. Hij werkte 
er van 10 november 1601 tot 18 januari 

1603 – alles bij elkaar dus maar net iets 
langer dan een jaar. Vermoedelijk is hij 
nadien in Kopenhagen blijven wonen. 
Door middel van Amersfoortse archief-
stukken is vastgesteld dat hij tussen 20 
oktober 1619 en 13 april 1620 moet zijn 
overleden.2

Tollius verliet dus de Nederlanden 
vanwege de reformatie, maar aanvaardde 
toch aan het eind van zijn carrière een 
aanstelling aan het lutherse hof van 
Christiaan IV. Deze beslissing heeft 
vragen opgeworpen over zijn geloofs-
overtuiging. Zijn levensweg werd echter 
naar alle waarschijnlijkheid vooral 
bepaald door de vraag waar hij als musi-
cus een bestaan kon opbouwen. En met 
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Lijst van drukken en handschriften  
met werk van Tollius.

A. Gedrukte bundels met uitsluitend werken van Tollius:
-  Motecta de dignitate et moribus Sacerdotum Joannis Tollii. Amersfor-

diensis Belgae, ternis vocibus. Liber primus. (Venetië, Angelum Garda-
num 1590). N.B. Alleen de bassus is bewaard gebleven.

-  Joannis Tollii Amorsfortii Belgae Liber primus Motectorum quinque 
vocum nuper editus. (Venetië, Angelum Gardanum 1591).

-  Joannis Tollii Amorsfortii Belgae Motectorum quinque vocum Liber 
secundus nuper editus. (Venetië, Angelum Gardanum 1591).

-  Moduli trium vocum, e sacris bibliis plerique omnes desumpti. Joanne 
Tollio Amorfortio auctore. ([Heidelberg], Commelinus 1597).

-  Madrigali a sei voci, di Giovan Tollio d’Amorforte. ([Heidelberg], Com-
melinus 1597).

B. Werken toegeschreven aan Tollius in verzamelbanden:
-  Laudi d’Amore. Madrigali a cinque voci di diversi Eccellenti Musici di 

Padova. (Venetië, Ricciardo Amadino 1598), hierin: ‘Chi non ha forza 
o cuore’.

-  Madrigali de diversi a quattro voci raccolti da Gio. Maria Radino 
Organista in San Giovanni in Verdare de Padoa. (Venetië, R. Amadino. 
1598), hierin: ‘Pargoletta che scherzi’. N.B. Alleen superius en alto zijn 
bewaard gebleven.

C. Handschriften:
-  Laudate Dominum. Ratsbücherei Lüneburg, Sammelband F. Witzen-

dorff, 1590. Huidig signatuur: K.N. 144.

De Latijnse  
scholen bleken 
van cruciaal 
belang voor de 
ontwikkeling van 
jong muzikaal  
talent.
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Simon Groot

Musicus Joannes 
Tollius en de invloed 
van de reformatie 
op het Nederlandse 
muziekleven
Op het eerste gezicht lijkt de reformatie weinig effect te hebben gehad 
op het Nederlandse muziekleven van de late zestiende en vroege ze-
ventiende eeuw. Bekende musici als Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-
1621) en Cornelis Schuyt (1557-1616) werden opgeleid tot kerkorganist, 
maar dienden het grootste deel van hun leven als stadsorganist. Ook 
na de reformatie bleven zij actief op hetzelfde orgel in dezelfde kerk, en 
afgezien van hun taakomschrijving veranderde er eigenlijk niet zoveel.
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het kerkkoor, een vakleerkracht avant la 
lettre, en dat leverde een interne verbete-
ring van het systeem op. Als gevolg van 
de idealen van het humanisme wilden de 
rectoren ook meer tijd besteden aan de 
vakken van de septem artes liberales, de 
zeven vrije kunsten. Deze vormden de 
kern van het lesprogramma. Dat ging ten 
koste van de muzieklessen, maar omdat 
er een contractuele verplichting was, 
kon de rector niet zomaar in dit taken-
pakket schrappen. Men kwam vaak met 
een even eenvoudige als doeltreffende 
oplossing: jongens die klaarblijkelijk 
talent hadden, werden in een apart klasje 
ondergebracht en kregen de moeilijkere 
melodieën te verwerken. Zij kregen 
daarvoor extra muzieklessen. De overige 
jongens kregen echter meer tijd voor de 
cognitieve vakken.

Omdat vrouwen in de katholieke kerk 
geen functie konden uitoefenen, werd 
voor de bovenstemmen van de polyfonie 
doorgaans gebruikgemaakt van jongens-
stemmen. De jongens konden echter 
slechts een paar jaar deze bovenstemmen 
zingen, namelijk vanaf het moment dat 

ze voldoende scholing hadden genoten 
tot het moment dat ze de baard in de 
keel kregen. De zangmeesters zullen dan 
ook voortdurend op zoek zijn geweest 
naar jongens die deze rol konden vervul-
len. Uiteraard zocht men in het klasje 
met de meer getalenteerde jongens. De 
jongens die hiervoor werden geselec-
teerd, stegen opnieuw naar een volgend 
niveau van de piramide. Doordat zij 
in het koor geconfronteerd werden 
met ervaren zangers die de onderstem-
men zongen, ontstond op dit niveau 
in de piramide een uiterst interessante 
overdracht van vaardigheden tussen de 
doorgewinterde volwassen zangers en 
de jonge getalenteerde koorknapen. In 
kleine provinciesteden zullen de ervaren 
zangers niet tot de top behoord hebben, 
maar de piramide was nog niet voltooid: 
jongens die uitblonken in het zingen van 
polyfonie konden uitgeleend worden 
aan grotere kerken en kathedralen in 
de wijde omgeving. Soms kregen ze er 
zelfs al een vergoeding voor en waren ze 
in feite al professionele zangers. In de 
grotere kerken en kathedralen kwamen 
de jongens weer in contact met de betere 

volwassen zangers en aldus functioneer-
de de piramide.5

Niet onbelangrijk voor het functioneren 
van de piramide was de aantrekkings-
kracht die uitging van het bereiken van 
de top. En die aantrekkingskracht was 
er: zingend door het leven gaan was 
uiteraard aantrekkelijker dan zwaar 
lichamelijk werk of de risico’s van een 
veldtocht. Ook stond er stond een 
redelijk salaris tegenover en er was volop 
werk, zowel in de talloze kerken als aan 
de talrijke vorstenhoven. Deze musici 
genoten aanzien in hun gemeenschap. 
De absolute top had indertijd zelfs een 
sterrenstatus die vergelijkbaar is met die 
van de huidige popmuzikanten.

Invloed van de reformatie
De reformatie strooide echter roet in 
het eten. Tijdens mijn onderzoek naar 
Tollius drong het tot me door dat de 
wisselwerking tussen ervaren musici en 
jong muzikaal talent opdroogde toen 
hij na circa 1580 zijn baan als musicus 
in de Nederlanden moest opgeven. Dat 
moet bij veel van zijn collega’s het geval 
geweest zijn. Niet alleen werd duide-
lijk welke belangrijke rol de piramide 
speelde bij de aanwas van jong talent, 
maar ook dat deze volledig instortte toen 
de katholieke infrastructuur werd ont-
manteld. Op de Latijnse scholen werden 
voortaan de Geneefse psalmen aange-
leerd. Het had echter geen zin meer om 
getalenteerde jongens in speciale klasjes 
onder te brengen: iedereen moest immers 
alle psalmen kunnen meezingen. Ook de 
wisselwerking met ervaren zangers werd 

aan de piramide ontrukt. Ten slotte werd 
ook de aantrekkingskracht van het berei-
ken van de top snel minder vanwege de 
afkeuring die meerstemmige muziek ten 
deel viel in de gereformeerde kringen.

De eerste generatie musici in de 
decennia die volgde op de reformatie – 
mannen als Jan Pieterszoon Sweelinck, 
Cornelis Schuyt en Joannes Tollius – 
hadden hun educatie nog genoten in de 
periode dat de piramide optimaal functi-
oneerde. Zij konden op de vleugels van 
de economische welvaart uitgroeien tot 
gerenommeerde musici. De generatie die 
hen moest opvolgen kon echter niet meer 
profiteren van dit perfecte educatiesys-
teem. Terwijl de economie een ongeken-
de groei doormaakte, moest Nederland 
zijn toonaangevende rol op het Europese 
muziektoneel prijsgeven.

JOANNES TOLLIUS



hem moeten er vele andere kerkmusici 
geweest zijn die een soortgelijke weg 
zijn gegaan. Het calvinistisch getinte 
protestantisme in de jonge Republiek 
der Verenigde Nederlanden maakte het 
hen na ongeveer 1580 onmogelijk om 
met muziek een inkomen te verwerven. 
Ze hadden de keuze om een andere bron 
van inkomsten te zoeken of uit te wijken 
naar het buitenland.

Piramidevormig educatiesysteem
In de loop van de middeleeuwen ontston-
den er in de Lage landen scholen bij de 
belangrijkere kerken, de kapittelkerken. 
In deze kapittelschool of stadsschool 
leerden jongens het zingen van gregori-
aans. Tegelijkertijd werd hen de beginse-
len van het Latijn bijgebracht. De clerus 
wilde er langs deze weg voor zorgen dat 
ook in de toekomst de liturgie gevierd 
kon worden door mensen die de daarbij 

behorende rituelen en gezangen kenden 
en de liturgische taal beheersten. Later 
kwam in deze scholen de nadruk welis-
waar steeds meer te liggen op de lessen 
in het Latijn, en werden ze doorgaans 
‘Latijnse scholen’ genoemd, maar het 
aanleren van de gregoriaanse gezangen 
bleef een belangrijk onderdeel.3 In de 
contracten die een nieuwe rector met de 
stadsoverheid aanging, stond ook in de 
zestiende eeuw nog vrijwel altijd vermeld 
welk aandeel deze met zijn leerlingen 
diende te leveren in de lokale liturgie.
Met de komst van de Bourgondische 
hertogen in de Lage landen nam ook de 
economische welvaart een grote vlucht.4 
Dit was een basisvoorwaarde voor 
de bloei van de kunsten, maar welke 
kunstvormen daadwerkelijk zouden gaan 
floreren was weer van andere factoren 
afhankelijk. De Latijnse scholen bleken 
van cruciaal belang voor de ontwikkeling 

van jong muzikaal talent en gaven zo een 
impuls aan de rol die Nederlandse musici 
op het Europese muziektoneel konden 
gaan spelen. De interne organisatie van 
deze scholen werkte als een piramide, 
waarin vanuit een brede basis de meest 
getalenteerde jongens de kans kregen 
door te groeien naar een volgend niveau. 
Hoe meer talent iemand bleek te bezit-
ten, hoe sneller hij kon groeien en hoe 
hoger in de piramide hij kon geraken.

In de Latijnse scholen kreeg een 
aanzienlijk deel van de mannelijke 
stadsjeugd te maken met het zingen 
van muziek. De muzieklessen werden 
aanvankelijk vooral door de rectoren 
zelf gegeven, maar onder invloed van het 
humanisme gingen zij zich steeds meer 
toeleggen op hun pedagogische taken. 
De muzieklessen droegen zij over aan 
andere docenten. Meestal werd deze 
taak vervuld door de lokale leider van 

Joannes Tollius, 'Cantilena Belgica' (cantus, Moduli trium vocum,) 1597
Beeld Transparant

1  Zie o.a. Willem Elders, Componisten van de Lage 
landen (Utrecht/Antwerpen 1985).

2  Simon Groot, Sporen van Tollius: Leven en werken 
van de Amersfoortse musicus Joannes Tollius (ca. 
1555-ca. 1620) (PhD. Dissertatie, Utrecht 2017). 
In 2018 verschijnt bij de KVNM een Engelstalige 
handelsversie van deze dissertatie onder de titel 
Traces of Tollius: Life and Works of the Amersfoort 
Musician Joannes Tollius (c 1555-c 1620).

3   Zie o.a. Jan Bloemendal, Spiegel van het 
dagelijks leven?: Latijnse school en toneel in 
de noordelijke Nederlanden in de zestiende en 
zeventiende eeuw (Hilversum 2003).

4   Zie o.a. Liek Mulder, Anne Doedens en Yolande 
Kortlever, Geschiedenis van Nederland: Van pre-
historie tot heden (Apeldoorn 1989) 108-133.

5   Zie o.a. Véronique Roelvink, Gegeven den 
Sangeren: Meerstemmige muziek bij de Illustere 
Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch 
in de zestiende eeuw (s.l. [’s-Hertogenbosch] 
s.d. [2002]) en Véronique Roelvink, Gheerkin de 
Hondt: A Singer-Composer in the Sixteenth-Centu-
ry Low Countries (Ph.D. diss., Leiden 2015).

Noten

Topmusici 
hadden een 
sterrenstatus.

 De Onze-Lieve-Vrouwekapel in Amersfoort Beeld Wikimedia



december 2017 TRANSPARANT TRANSPARANT december 201722 23

KROONJAREN



Honderd jaar Balfour 
Declaration: kiem van 
honderd jaar conflict

Hettie Oudelaar

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de Balfour Declaration werd uit-
gevaardigd. Volgens velen vormt deze verklaring een belangrijke histori-
sche oorzaak van het Palestijns-Israëlische conflict dat tot op de dag van 
vandaag voortduurt. In dit artikel wordt nader ingegaan op de Balfour 
Declaration: de context, de inhoud van de verklaring, de motieven voor 
het uitbrengen ervan en de gevolgen. 

De context van de verklaring moet wor-
den gezocht in de Eerste Wereldoorlog. 
Frankrijk, Rusland en Groot-Brittannië 
hadden veel islamitische onderdanen 
binnen hun rijk. Zouden die bereid zijn 
te vechten voor hun christelijke heerser 
en tegen de sultan of kalief? Deelname 
van Turkije aan de oorlog aan de kant 
van de Centralen leidde tot besprekingen 
tussen Groot-Brittannië, Frankrijk en 
Rusland over een naoorlogse verdeling 
van het Ottomaanse Rijk. De nederlaag 

bij Gallipoli vergrootte de angst voor een 
jihad onder de moslims uit de koloniën 
en leidde tot de Hoessein-McMahoncor-
respondentie. Hierin bood Engeland aan 
Sharif Hoessein van Mekka een onaf-
hankelijke Arabische staat aan, inclusief 
Palestina, als deze beloofde in opstand 
te komen tegen Duitslands bondgenoot 
Turkije. In dezelfde periode werd het Sy-
kes-Picotverdrag gesloten, waarin werd 
voorgesteld Palestina te plaatsen onder 
gezamenlijk bestuur van de geallieerde 

mogendheden, inclusief het tsaristische 
Rusland. Na de machtsovername in 
Rusland maakten de communisten dit 
verdrag openbaar. De zionistische orga-
nisaties in Engeland zagen in dit verdrag 
een belemmering van hun plannen voor 
de omvorming van Palestina tot Joodse 
staat en thuisland, en oefenden druk uit 
op de regering voor steun aan een Joods 
Palestina onder Brits protectoraat. Zij 
wisten te bewerkstelligen dat dit aspect 
uit het Sykes-Picotverdrag werd verwij-

derd. Terwijl geallieerde troepen onder 
leiding van generaal Allenby optrokken 
naar Jeruzalem, en Hoessein opmerk-
zaam werd gemaakt op de details van het 
Sykes-Picotverdrag, schreef James Bal-
four, de Britse minister van Buitenlandse 
Zaken, een brief aan Lord Rothschild, 
een belangrijke figuur binnen de Britse 
Joodse gemeenschap. Deze brief uit 1917 
staat bekend als de Balfour Declaration.

De Inhoud
De letterlijke (in het Nederlands vertaal-
de) tekst van deze brief luidt als volgt: 

“Ik heb het genoegen om, in naam van 
de regering van Zijne Majesteit, aan u 
de volgende verklaring van sympathie 
met Joodse zionistische aspiraties, die 
is overlegd aan, en goedgekeurd door 
het kabinet, over te brengen: ‘Zijne 
Majesteits Regering staat welwillend 
tegenover de vestiging in Palestina 

van een nationaal tehuis voor het 
Joodse volk, en zal zich naar vermogen 
inspannen om het bereiken van dit 
doel te bevorderen, waarbij duidelijk 
moet zijn dat niets zal worden gedaan 
dat de burgerrechten en religieuze 

rechten van de bestaande niet-Joodse 
gemeenschappen zal schaden, dan 
wel de rechten en de politieke status 
van Joden in enig ander land.’ Ik 
ben u dankbaar als u de zionistische 
federatie [in Groot-Brittannië] van deze 
verklaring in kennis zult stellen.”1

De uiteindelijke tekst was een compro-
misformulering om weerstand binnen de 
Britse regeringskringen weg te nemen. 
Degenen die zich zorgen maakten om 
de gevolgen van het zionistisch streven 
en die tegen de vestiging van een Joodse 

staat in het hart van het Midden-Oosten 
waren, moesten worden gerustgesteld: 
het zou niet gaan om een Joodse staat en 
ook niet om heel Palestina. Daarom be-
vatte de brief ook de toevoeging over de 
burgerrechten en de religieuze rechten 
van de “niet-Joodse” gemeenschappen in 
Palestina. Ruim negentig procent van de 
bevolking van Palestina was destijds nog 
niet-Joods, en hoofdzakelijk Arabisch. 
Over hun politieke rechten werd in de 
verklaring niet gesproken. Evenmin werd 
verwezen naar hun nationale rechten als 
volk, terwijl er wel werd gesproken over 
“het Joodse volk”. De passage over de 
rechten en de politieke status van Joden 
elders was eveneens een toevoeging. 
Beide laatste toevoegingen werden ge-
daan onder invloed van sir Edwin Mon-
tagu, een Joodse antizionist die in het 
kabinet Lloyd George de oppositie tegen 
de Balfour Declaration leidde. Montagu 
was bang dat de verwezenlijking van een 
nationaal tehuis voor de Joden het voor-
wendsel zou verlenen aan antisemieten 
wereldwijd voor de uitwijzing van Joden 
naar dat tehuis. De omvang en grenzen 
van dat nationaal thuis werden door 
Engeland in 1917 opzettelijk onbepaald 
gelaten. 

Motieven
Hoe slaagde een kleine, militair 
machteloze groep Joden in het Verenigd 
Koninkrijk erin om het Britse oorlog-
skabinet te overtuigen deze verklaring af 
te geven? Was het de lobby van de zion-
isten, of wogen imperialistische belangen 
zwaarder? Historici verschillen van me-
ning over de oorsprong en motieven voor 
de Balfour Declaration. Leonard Stein 
meent dat de verklaring het resultaat 
was van zionistisch lobbywerk.2 Reeds 
in 1906 wist Weizmann, een belangrijk 
voorman van het Brits zionisme, Balfour 
te overtuigen van de juistheid om van 
Palestina een Joods thuisland te ma-De tekst van de Balfour Declaration Beeld Wikimedia

Geschiedenis zou je kunnen zien als een gedenkbalk waarin we be-
langrijke gebeurtenissen vastleggen, zo betoogde dr. Ewald Mackay 
in 2013. Zo'n balk maakt het mogelijk om terug te blikken en om cen-
trale jaren uit het verleden te herdenken. In elk nummer van Transpa-
rant zetten we een kroonjaar in de spotlights. Vanuit verschillende in-
valshoeken wordt belicht wat het belang van dit kroonjaar is geweest. 
Daarnaast wordt een koppeling gemaakt naar de relevantie voor de 
samenleving anno 2017. 
In dit nummer staat 100 jaar Balfour Declaration centraal. 
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De tekst van de Balfour Declaration 
was een compromisformulering om 
weerstand binnen de Britse regerings-
kringen weg te nemen.
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ugkeer van Joden naar het Beloofde 
Land, als wegbereiders voor de uitein-
delijke wederkomst van Christus op 
aarde, een belangrijke rol. Dit christelijk 
zionisme ging er wel van uit dat de 
teruggekeerde Joden zich uiteindelijk 
tot het christendom dienden te bekeren 
en Christus als hun Redder moesten 
aannemen. 

 Uit de documenten van de Britse 
regering blijkt duidelijk dat de Arabische 
meerderheid geen enkele stem kreeg in 
het vormen van een toekomstige eigen 
staat. Bij de vredesbesprekingen in Parijs 
kregen zij geen voet aan de grond.

Gevolgen
De Balfour Declaration en de daarop 
gebaseerde Britse mandaatpolitiek 
betekende in feite dat de Britten zich in 
een onmogelijke situatie hadden gema-
noeuvreerd: protest van de Arabieren in 
Palestina tegen de in aantal toenemende 
Joodse nederzettingen maakte onverkorte 
steun aan het zionisme onhoudbaar. 
Toegeven aan het Arabisch protest riep 
gewapend verzet van de zionisten op. 
De VN-resolutie van 1947, waarbij het 
mandaatgebied werd verdeeld in een 
Joodse en een Palestijns-Arabische staat, 
leidde tot een nieuwe geweldsuitbarsting 
tussen Palestijnse Arabieren en zionisti-
sche Joden.

De Palestijnse Arabieren wezen de ver-
deling van de Verenigde Naties af. Nog 
steeds maakten zij een meerderheid van 
twee derde van de bevolking van Pales-
tina uit. Pragmatisch ingestelde zionisten 
gingen akkoord met de VN-resolutie: de 
Joodse staat was erkend. De zionisten 
namen steeds meer gebieden in Palestina 
in, en steeds meer Palestijns-Arabische 
bewoners werden verdreven. Dit ging 
door na het uitroepen van de staat Israël 
op 14 mei 1948: tachtig procent van 
de Palestijns Arabische bevolking werd 
uit Palestina verdreven. Hun grond en 

bezittingen kwamen in handen van de 
nieuwkomers. De VN namen nog in 1948 
resolutie 194 aan, waarin werd uitge-
sproken dat de vluchtelingen die wilden 
terugkeren dit bij de eerstkomende gele-
genheid mochten doen. De vluchtelingen 
hebben recht op terugkeer naar hun huis 
en land, en op teruggave van hun eigen-
dommen. Veel Palestijnen zijn echter nog 
steeds niet teruggekeerd.

Het Israëlisch patroon van landontei-
gening, kolonisatie en discriminatie, ten 
koste van de Palestijnen en ten behoeve 
van Joden, was gevestigd en werd uit-
gebreid na de bezetting van Oost-Jeru-
zalem, de Gazastrook en de Westelijke 
Jordaanoever in 1967.

Hiermee is de voorspelling uitgekomen 
van Lord Curzon, Balfours opvolger als 
Brits minister van Buitenlandse Zaken. 
Deze uitte zowel kritiek op de Balfour 
Declaration als op het zionisme. Hij 

voorzag rampzalige consequenties voor 
vrede en stabiliteit in het Nabije Oosten 
in het algemeen, en in Palestina in het 
bijzonder, van een door de verklaring ge-
legitimeerde Britse steun aan de zionisti-
sche immigratie- en kolonisatiepolitiek in 
Palestina. Deze politiek zou in zijn ogen 
leiden tot de onteigening en de onder-
schikking van de inheemse Arabische 
bevolking van Palestina.5
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ken – en van het gegeven dat hij hierbij 
uit naam van “miljoenen Joden” sprak. 
Mogelijk overdreven de zionisten in hun 
lobbywerk hun eigen invloed op Joodse 
gemeenschappen wereldwijd. In elk 
geval meende de Britse regering dat zij 
door middel van de Balfour Declaration 
steun voor de oorlogsinspanning kon 
winnen. Er was geen Palestijnse equi-

valent voor Weizmann: de Palestijnse 
Arabieren hadden geen enkele invloed 
binnen de regering in Londen, Parijs of 
Washington. 

Volgens Mayir Veret waren imperial-
istische belangen de drijfveer voor de 
Balfour Declaration.3 De Britten zouden 
de Fransen uit Palestina willen houden 
met het oog op het Suezkanaal en ter 

bescherming van de Britse oliebelangen. 
Tom Segev stelde dat Engelsen Palestina 
binnenkwamen om de Turken te ver-
slaan; en dat ze daar bleven om het uit 
handen van de Fransen te houden.4 Britse 
bewindslieden als premier Lloyd George 
en Balfour waren grootgebracht in de 
protestantse traditie. Daarin speelde 
het geloof in de noodzaak van de ter-

Noten
1  ‘Balfour Declaration’, Wikipedia, p.1.
2  The Balfour Declaration (London 1961). Leonard 

Stein (1887-1973) was een Brits liberaal politicus, 
schrijver en president van de Anglo-Jewish As-
sociation.

3  The Balfour Declaration and its makers’, Middle 
Eastern Studies, 6 (1), January 1970. Mayir Verete 
(1915-1990) was professor geschiedenis aan de 
universiteit van Jeruzalem.  

4  One Palestine: Complete (London 2000). Tom Se-
gev (1945-) is een Israëlisch historicus, schrijver 
en journalist. 

5  Mathew in: Journal of Palestina Studies, vol. 40, 
no. 2, pp. 32-37. (Harmsen)

Arthur James Balfour eerste graaf van Balfour (1848-1930) Beeld Wikimedia
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Meer weten?
Heel bruikbaar bij de bespreking van de Balfour Declaration is de docu-
mentaire gemaakt in het Balfour Project, een Brits project wat gericht is 
op de herdenking van de declaratie in 2017.
Zie: www.balfourproject.org/film-of-britain-in-palestine-1917-1948
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ONDERWIJSRUBRIEK – DE TIEN TIJDVAKKEN DEEL 6

6. De tijd van regenten en vorsten

De kracht van het  
historische verhaal
Tijdvak 6: De tijd van regenten en vorsten

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.

Helene Kroon

Muisstil is het in een klas vol puberende 
stuiterballen. Je kunt een speld horen 
vallen. Meer dan twintig aandachtige 
gezichten zijn naar de docent opgeheven. 
Hoe krijgt een leraar dat voor elkaar? 
Misschien met de allernieuwste techni-
sche snufjes? Of met veel activerende 
werkvormen? Of wie weet zelfs door iets 
heel bijzonders voor in de klas te demon-
streren? Nee, gewoon met een ouderwets 
verhaal. Het maakt niet uit in welke klas 
of op welk niveau de les wordt gegeven, 
een verhaal werkt altijd. Natuurlijk pas 
je wel je verhaal aan het niveau en de 

leeftijd van de leerlingen aan. Dat wil 
niet zeggen dat activerende werkvormen 
en dergelijke niet belangrijk zijn in de 
les, maar je krijgt het als docent zelden 
zo stil als wanneer je een verhaal vertelt. 

Waarom verhalen?
Door het verhaal worden de leerlingen 
als het ware de geschiedenis ingezogen, 
ze zien het allemaal voor hun ogen 
gebeuren. Vooral als dat verhaal wordt 
verteld aan de hand van een historisch 
persoon die de gebeurtenis daadwerke-
lijk heeft meegemaakt. Er mogen eeuwen 

tussen de gebeurtenis en de leerlingen in 
liggen, maar plotseling lijkt het allemaal 
niet meer zo lang geleden. Ze komen 
erachter dat de geschiedenis niet bestaat 
uit een droge opsomming van feiten, 
maar uit de levens van gewone mensen 
zoals zijzelf. Stalin zei ooit: “Eén dode is 
een tragedie, één miljoen is statistiek.”1 
Hoewel dit uiteraard een gruwelijke 
uitspraak is, zit er wel een kern van 
waarheid in. Als we ons concentreren op 
het lot van één persoon zien we de tra-
gedie beter dan wanneer we kijken naar 
de cijfers. Daarom is het verhaal een 
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zeer geschikte onderwijstechniek om 
leerlingen te interesseren voor de tech-
nische feiten die ze ook moeten kennen. 
Het verhaal kan ervoor zorgen dat leren 
voor leerlingen niet langer een moeten 
weten van de docent is, maar dat ze zelf 
iets willen weten omdat de geschiedenis 
hen oprecht interesseert. 

In het onderwijsveld wordt dan ook 
teruggegrepen op deze manier van ken-
nisoverdracht. Er zijn bijvoorbeeld al-
lerlei initiatieven van zowel docenten als 
onderwijsinstellingen. Hierbij kunnen we 
denken aan de Canon van Nederland. De 
makers daarvan zeggen zelf op hun web-
site dat zij het gebruik van de Canon van 
Nederland in onderwijs en samenleving 
stimuleren “als het verhaal van het land 
dat wij gezamenlijk bewonen”.2 Ook zijn 
er allerlei initiatieven van individuele 
docenten in het basis- of het middelbaar 

onderwijs die zich sterk maken voor de 
terugkeer van het verhaal.3

Het zesde tijdvak over regenten en 
vorsten is heel geschikt voor verhalen. 
Niet alleen kun je prachtig vertellen 
over avonturen van de Verenigde Oost-
Indische Compagnie (VOC), maar ook 
over Lodewijk XIV, Johan de Witt, Piet 
Hein, Michiel de Ruyter, het Rampjaar 
of de Glorious Revolution.4 Tijdvak zes 
is een spannende tijd waarin er van alles 
aan de hand is in Europa en dus ook in 
de Republiek. Er werden vele oorlogen 
uitgevochten en bijzondere ontdekkin-
gen gedaan – denk bijvoorbeeld aan de 
wetenschappelijke revolutie. Ook voor 
protestanten was het een roerige tijd. In 
Frankrijk werden de hugenoten in 1685 
weer vervolgd op het moment dat Lode-
wijk XIV het Edict van Nantes aan zijn 
laars lapte. Genoeg inspiratie dus!

De Vliegende Hollander
De les die ik hier beschrijf, gaat over de 
VOC en wordt door mij gegeven in de 
bovenbouw van de havo. Aan de hand 
van de volkslegende over het schip De 
Vliegende Hollander gaan we kijken naar 
wat de VOC precies is en welke belang-
rijke woorden bij de VOC horen. Ove-

rigens is het verhaal over  De Vliegende 
Hollander een verhaal dat origineel uit 
Engeland stamt en niet uit ons land.5 
De Engelsen waren hartgrondig jaloers 
op de zeemacht van de Republiek en in 
het verhaal komen de Nederlanders er 
dan ook niet al te best vanaf. Vervolgens 
houden we ons in het tweede deel van 
de les bezig met het verhaal door het 
maken van een opdracht met bronnen 
over waarnemingen van De Vliegende 
Hollander door de eeuwen heen. 

Het verhaal begint met een eigenwijze 
kapitein, die ondanks waarschuwingen 
met zijn VOC-schip vertrekt op paas-
zondag. Een mooi moment om het te 
hebben over de rol van godsdienst en 
de calvinisten in de Republiek. Daarna 
gaat het verhaal verder met de tocht naar 
Kaap de Goede Hoop en de gebeurtenis-
sen die zich volgens de legende op het 
schip voordoen. Hier leg ik uit hoe zo’n 
VOC-schip nu eigenlijk gefinancierd 
werd en hoe het zat met het monopolie 
van de VOC. Het verhaal wordt vervolgd 
met de gebeurtenissen op De Vliegende 
Hollander, dat inmiddels is veranderd in 
een spookschip, en hoe in later jaren vele 
mensen en schepen melding maakten 
van een ontmoeting met het befaamde 

Schilderij van The Flying Dutchman door Charles Temple Dix, circa 1860 Beeld Wikimedia
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RECENSIE SECULARISATIE RECENSIE TYPISCH EVANGELISCH

Over de kracht 
van secularisatie-
verhalen
Herman Paul, Secularisatie.  
Een kleine geschiedenis van  
een groot verhaal, 
Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 2017; 148 blz., € 14,99,  
ISBN 978 90 8964 975 1. 

Zeventig jaar evan-
gelische beweging 
in Nederland
Laura Dijkhuizen en Henk Bakker (red.), 
Typisch evangelisch. Een stroming in 
perspectief, 
Amsterdam: Ark Media, 2017; 320 blz.,  
€ 27,95, ISBN 978 90 3380 122 8.

Alles wat Herman Paul schrijft is de moeite waard, 
zo ook Secularisatie. Een kleine geschiedenis van 
een groot verhaal. Hierin onderzoekt hij de vraag 
waarom mensen, onder wie academici, journalisten 
en politici, steevast aankomen met secularisatie-
verhalen als zij de veranderingen omtrent religie in 
moderne samenlevingen willen duiden. Denk aan 
leeglopende kerken, afnemend godsgeloof en de 
scheiding van kerk en staat. 

Paul laat zien dat secularisatieverhalen fungeren 
als sjablonen om zowel op individueel als maat-
schappelijk niveau veranderingen te motiveren én 
te legitimeren. Hij noemt het voorbeeld van een 
jonge Israëliër die opgegroeide in een orthodox 
Joods milieu en tijdens zijn academische studie tot 
de conclusie komt dat religie en wetenschap niet 
samengaan. Het is een bekend motief, een sjabloon 
dat ex-gelovigen wereldwijd vertellen om achteraf 
rekenschap te geven van hun levensloop. Maar 
sjablonen kunnen ook richting geven en daarmee 
gedrag initiëren doordat ze wijzen op wat een 
‘goed’, ‘mooi’ of ‘succesvol’ leven is. 

Paul gaat onder meer op zoek naar de negentien-
de-eeuwse wortels van secularisatieverhalen. Ook 
beschrijft hij de opkomst van de secularisatiethese 
in de jaren zeventig, die schatplichtig is aan het-
zelfde negentiende-eeuwse verhaal, en staat hij stil 
bij actuele kwesties aangaande secularisme en de 
post-seculiere samenleving. Hij draagt verschillende 
redenen aan om het succes van secularisatiever-
halen te verklaren. Mensen zijn verhalende wezens 
en elk individu kan het secularisatieverhaal op een 
eigen manier gebruiken. Alternatieve verhalen blij-
ken veelal te genuanceerd en zijn daardoor minder 
succesvol. Gesprekken over religie worden dan ook 
doorgaans gevoerd in het kader van secularisatie. 

‘Wie eenmaal geleerd heeft dit sjabloon te herken-
nen, zal niet ophouden zich te verwonderen over de 
bonte verscheidenheid van situaties waarin secula-
risatie aan religieuze verandering betekenis blijkt te 
kunnen geven.’ (p.138) Dit boek biedt de mogelijk-
heid dat te leren. 

Typisch evangelisch. Een stroming in perspectief is een 
overzichtswerk van de ruim zeventigjarige geschiedenis 
van de evangelische beweging in Nederland. De term 
evangelische beweging is ruim gedefinieerd: bepalend 
is de manier waarop kerken, organisaties en individuen 
zich manifesteren –op ‘typisch evangelische’ wijze. “De 
voornaamste kenmerken zijn een sterke nadruk op de 
autoriteit van de Bijbel, het aanvaarden van Jezus als 
persoonlijke Verlosser vanwege zijn verzoenend werk aan 
het kruis en de oproep tot een persoonlijke bekering. Deze 
bekering resulteert in een persoonlijke relatie met Jezus en 
in deelname aan het zogeheten priesterschap van alle 
gelovigen.” (p. 12-13)

Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel staan 
het ontstaan en de ontwikkeling van de evangelische 
beweging centraal. Er wordt ingegaan op opwekkingen, 
conferenties, festivals, organisaties, onderwijs, kerk en ge-
meente. In het tweede deel worden verschillende thema’s 
uitgelicht, waarbij veel aandacht gaat naar de verhoud-
ing van de evangelische beweging tot de Nederlandse 
cultuur. Daarnaast komen de zending, de rol van vrouwen, 
de visie op Israël en de ontwikkeling in de theologie aan 
bod. Een intermezzo over kunst en muziek in de evan-
gelische beweging zorgt voor een onderbreking van de 
twee delen. 

Door de thematische opbouw slagen de auteurs erin 
om de veelzijdigheid van de evangelische beweging te 
omvatten en te beschrijven. De teksten over onder meer 
organisaties, festivals en gemeenten worden afgewisseld 
met stukjes tekst over personen die een belangrijke rol in 
de evangelische beweging hebben gespeeld, zoals Jo-
hannes de Heer, Elly en Rikkert, Corrie ten Boom en Willem 
Ouweneel. Dit maakt het boek afwisselend en persoonlijk. 
Daarnaast besteden de auteurs aandacht aan de repre-
sentativiteit van christelijk Nederland in de verschillende 
organisaties, evenementen en bewegingen, alsook aan 
de positieve en negatieve reacties die er vanuit de geves-
tigde kerken op gekomen zijn. Het boek behandelt veel, 
maar daardoor blijft de inhoud soms wel wat oppervlak-
kig. Door de thematische opzet is het af en toe moeilijk 
om de chronologie in de beweging vast te houden. 
Typisch evangelisch is een mooi overzichtswerk over 
zeventig jaar evangelische beweging in Nederland, dat 
bij veel lezers herkenning zal oproepen. 

Christoph van den Belt Marleen van den Berg

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

Naam: Willem van Norel
School: Nuborgh College Lambert Franckens, Elburg

Welke opmerking van een leerling bracht je aan het lachen of uit 
je evenwicht? 
Mijn eigen zoon Leon heeft mij ooit een onvergetelijk moment bezorgd. Ik 
had hem in havo 4 in de klas op een eerste lesuur. Ik ging om 7.45 uur naar 
school, terwijl hij nog in bed lag. Ik wekte hem nogmaals en vertelde hem 
dat hij het eerste uur geschiedenis had. Toen de les begon, was Leon er niet. 
Tien minuten later werd er op de deur geklopt. Ik deed de deur open en 
zag tot mijn grote verbazing Leon staan. Heel onschuldig vroeg hij of hij nog 
binnen mocht komen. Vervolgens zei hij dat zijn vader hem was vergeten 
te wekken. Daar moest ik vreselijk om lachen. De klas wist echter op dat 
moment nog niet dat ik zijn vader was. 

Waarom geschiedenis? 
Geschiedenis is een geweldig vak. Het vormt je als mens. De kunst is om het 
verleden te verbinden met het heden. En omgekeerd geldt hetzelfde. Dit zorgt 
voor verdieping in het leven. Geschiedenis is niet alleen een vak van dorre 
feiten en droge jaartallen. Het is ook het leren interpreteren van bronnen, 
argumenteren, standpunten innemen en steeds weer nieuwe vragen stellen. 
Kortom: een veelzijdig vak waar je in het dagelijks leven heel veel mee kunt!

Als je moet kiezen in je les: archeologie of kunstgeschiedenis? 
Ik vind dit een lastige keus, maar ik kies uiteindelijk toch voor archeologie. Nog 
altijd leveren archeologische vondsten veel verrassingen op. Neem als voor-
beeld de prachtige vondsten die onlangs in de buurt van Dalfsen zijn gedaan.

Wat is je beste onderwijstruc? 
Ik probeer de liefde voor het vak geschiedenis door te geven aan mijn 
leerlingen door gepassioneerd les te geven. Ik probeer daarbij ook mijn 
interesse en mijn liefde naar de leerlingen te laten blijken. Jonge mensen 
verdienen goed onderwijs. Veel leerlingen hebben (grote) interesse in 
geschiedenis. Door een verbinding te leggen tussen het verleden en het 
heden en omgekeerd, ziet een leerling het nut en de noodzaak van het vak 
geschiedenis beter in. Een bezoek aan een museum of een stad met histo-
rie, of het bijwonen van een goede lezing kan de interesse bij de leerlingen 
al aanwakkeren. Leerlingen moeten beseffen dat in het verleden het heden 
ligt. Bedenk echter wel: alles is geschiedenis, maar geschiedenis is niet alles.

Aan wie geef je het stokje door? 
Aan mijn broer Gert van Norel, docent geschiedenis en maatschappijwe-
tenschappen op de Noordgouw te Heerde.

SUPER
docent

schip dat met roodgloeiende zeilen dwars 
tegen de wind in voer.6 

In de bronnenopdracht lezen de 
leerlingen vervolgens een aantal bron-
nen over ontmoetingen van zeelui met 
De Vliegende Hollander. We kijken naar 
overeenkomsten en verschillen tussen de 
bronnen, die ons een verklaring zouden 
kunnen geven voor het feit dat zoveel 
mensen denken het schip te hebben 
gezien. Daarnaast onderzoeken we de 
betrouwbaarheid van de bronnen. Welke 
bronnen vinden we betrouwbaar en 
welke niet? En waarom is de ene bron 
wel te vertrouwen maar de andere niet? 
Bij de beantwoording van deze vragen 
worden natuurlijk belangrijke historische 
vaardigheden gebruikt. Heeft de auteur 
van de bron bijvoorbeeld een bepaald 
motief om te zeggen wat hij zegt? Was 
hij ooggetuige of was hij niet bij de 
gebeurtenis aanwezig? Met de bronnen-
opdracht geven de leerlingen op al deze 
vragen in tweetallen een antwoord. 

Ten slotte formuleren ze een on-
derbouwde conclusie. Spookschepen 
bestaan niet, maar wat zou dan de vele 
ooggetuigenverslagen kunnen verklaren? 
De leerlingen moeten dus zelf met een 
mogelijke oplossing voor dit raadsel 
komen en moeten de conclusie onder-
bouwen met gegevens uit de gelezen 
bronnen. Vervolgens bespreken we ie-
ders oplossing klassikaal. Elk jaar kom ik 
weer de meest originele en uiteenlopende 
vondsten tegen, van samenzwerings-
theorieën tot plat economisch gewin. 
Dankzij het verhaal zijn de leerlingen 
geïnteresseerd in de bronnen, want ze 
willen weten hoe het nu kan dat zoveel 
mensen het schip hebben gezien terwijl 
het niet bestond. Dat is de kracht van het 
historische verhaal. 



Noten
1  http://historianet.nl/maatschappij/politiek/poli-

tici/dertien-onsterfelijke-citaten
2  https://www.entoen.nu/nl/informatie/over
3  http://www.stamboeck.nl/
4  Duco Hellema, Buitenlandse politiek van Neder-

land. De Nederlandse rol in de wereldpolitiek 
(Utrecht 2006) 26.

5  http://www.verhalenbank.nl/items/show/51219
6  Idem.

Zowel de bronnen als een 
Powerpoint-presentatie met 
de opzet van de les zijn te 
vinden op christenhistorici.nl.
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Frits van Oostrom, Nobel Streven.  
Het onwaarschijnlijke maar waargebeur-
de verhaal van ridder Jan van Bredero-
de, Amsterdam: Prometheus, 2017; 400 blz., 
€ 24,99, ISBN 978 90 4463 467 9.

Rond 1372 kwam Jan van Brederode ter 
wereld op het luisterrijke kasteel Santpoort. 
Een kleine veertig jaar later sneuvelde 
hij roemloos als ridderlijke huurling in 
de fameuze Slag bij Azincourt. Als een 
historische detective reconstrueert Nobel 
Streven de loop van dit bizarre leven tot in 
verbluffende details. Hoe Jan tot twee-

maal toe met een gigantisch Hollands leger de Zuiderzee overstak 
voor oorlog tegen Friesland. Zijn jaren in het klooster, waarin hij een 
sprankelende Middelnederlandse tekst schreef. Jans pogingen om 
de gigantische erfenis van zijn echtgenote te verwerven. En hoe zijn 
naam door heel Europa roemrucht zou worden.

Craig Harline, Jacobs vlucht.  
Een familiesaga uit de Gouden Eeuw,  
Nijmegen: Vantilt, 2017; 352 blz., € 24,95, 
ISBN 978 94 6004 299 7. 
Jacobs vlucht schildert een intiem en in-
drukwekkend portret van vier generaties 
van één familie, op de vlucht vanwege 
hun geloof. De vader van Jacob Rolan-
dus bekeert zich rond 1560 tot de nieuwe 
(gereformeerde) godsdienst en moet als 
gevolg daarvan met zijn vrouw en zoon 
vluchten voor de hertog van Alva. Jacob 
blijkt een begaafde jongen, die naam 
maakt als vertaler van de Statenbijbel, de eerste officiële Neder-
landstalige Bijbelvertaling. Jacobs zoon, Timotheus, is predikant in 
Ouderkerk aan de Amstel en Boxtel, maar maakt zich op beide 
plaatsen onmogelijk. Kleinzoon Jacob bekeert zich tot het katholie-
ke geloof en vlucht, achternagezeten door zijn vader, naar Antwer-
pen. Craig Harline laat in deze meeslepende familiesaga zien dat 
het leven in de ‘verdraagzame’ zestiende- en zeventiende-eeuwse 
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden veel minder veilig was dan 
doorgaans wordt aangenomen.

Bart Verheijen, Nederland onder Napo-
leon. Partijstrijd en natievorming (1801-
1813), Nijmegen: Vantilt, 2017; 432 blz.,  
€ 29,95, ISBN 978 94 6004 301 7.
Ons land veranderde tussen 1801 en 
1813 van een republiek in een monarchie, 
werd daarna ingelijfd bij het keizerrijk en 
hervond in november 1813 de onafhanke-
lijkheid, met aan het hoofd van de natie de 
zoon van de laatste stadhouder. In Neder-
land onder Napoleon volgt Bart Verheijen 
de debatten tussen de partijen die deze 
snelle opeenvolging van politieke regimes 

bediscussieerden en begeleidden. Hoe werd in pamfletten, liedjes 
en literatuur gereflecteerd op een veranderende Nederlandse 
identiteit? Hoe veranderde de houding ten opzichte van Napoleon? 
En in hoeverre droegen deze reflecties bij aan de ontwikkeling van 
vaderlandsliefde en culturele natievorming op momenten dat de 
soevereiniteit onder druk stond? 

Drie Joodse zussen 
in de oorlog
Hinke Piersma, 
Zussen. Een oorlogsverhaal, 
Amsterdam: Querido, 2017; 256 blz.,  
€ 18,99, ISBN 978 90 2140 509 4.

RECENSIE ZUSSEN

De bezetting van Nederland in 1940 had grote conse-
quenties voor de Joodse Nederlanders. Reacties op 
deze bezetting konden – afhankelijk van de beschik-
bare mogelijkheden – nogal van elkaar verschillen, zo 
blijkt uit de familiegeschiedenis Zussen. Een oorlogs-
verhaal. Dit boek gaat over de drie Joodse zussen Ina, 
Els en Greta, die allen op eigen wijze probeerden om 
hun familie veilig door de oorlog heen te loodsen.

Geen van de zussen geloofde dat ‘Polen’ wel mee 
zou vallen en alle drie deden zij hun uiterste best om 
uit handen van de Duitsers te blijven. Twee van hen 
slaagden daarin. Greta en haar man beschikten over 
de juiste contacten. Zij konden ‘aantonen’ dat ze niet 
volledig Joods waren volgens de Duitse wetten en 
dus niet vielen onder de anti-Joodse wetgeving. Els 
wist samen met haar man via Zwitserland te vluchten 
naar Engeland, waar zij werkte voor de regering in 
Londen. Na haar terugkeer naar continentaal Europa 
was zij betrokken bij hulp aan oorlogsslachtoffers. Met 
de oudste zus, Ina, liep het heel anders tijdens de oor-
log. Ina en haar gezin besloten onder te duiken, maar 
werden het slachtoffer van verraad. Zij, haar man en 
twee kinderen overleefden de oorlog niet. Alleen haar 
dochter Anneke overleefde als onderduikster.

De geschiedenis van Anneke maakt duidelijk dat de 
oorlog in 1945 nog niet was afgelopen. Verschillende 
familieleden zochten naar een goede oplossing voor 
de opvoeding van Anneke, wat uitmondde in on-
derlinge ruzies. Uiteindelijk moest er een rechter aan 
te pas komen. De rest van haar kindertijd bracht zij 
door in het gezin waar ze tijdens de oorlog liefdevol 
was opgevangen. Daarna werd ze in huis genomen 
door Els. Dit was een grote teleurstelling voor Annekes 
orthodoxe oma, die het moeilijk kon verkroppen dat 
Anneke geen joodse opvoeding kreeg.

Zussen is een uitermate boeiend boek. Het verhaal 
van drie zussen, zoals beschreven in de prettige 
schrijfstijl van Hinke Piersma, brengt de Jodenvervol-
ging en de impact van de verschillende contexten 
waarin de zussen leefden heel dichtbij. Onlosmakelijk 
verbonden aan het schrijven van een familiegeschie-
denis is echter het noemen van veel namen. Het 
kostte me soms enige moeite om alle namen en de 
daarbij behorende levens uit elkaar te houden. Een 
namenoverzicht zou handig zijn geweest.

Johan van Driel

TENTOONSTELLINGEN & AGENDA

15 december 2017
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
De interdisciplinaire werkgroep De 
Moderne Tijd (voorheen De Negen-
tiende Eeuw) organiseert haar jaarlijkse 
congres ditmaal over de omgang met 
dieren in Nederland tussen 1780 en 1940. 
In deze tijd werden verschillende dieren-
tuinen ingericht, waaronder Artis in 1838. 
Niet alleen de exotische dieren in deze 
tuinen krijgen aandacht, ook huisdieren, 
vee en de opkomende dierenbescher-
ming worden besproken. 
››› demodernetijd.nl

2 januari en 6 maart 2018
Vrije Universiteit, Amsterdam
Het Amsterdam Centre for Religious His-
tory organiseert in deze periode diverse 
seminars waarbij onderzoeksprojecten 
van religie- en kerkhistorici uit binnen- en 
buitenland worden besproken. Het semi-
nar van 2 januari is bedoeld voor historici 
die bezig zijn met een proefschrift of zich 
oriënteren op een (buiten)promotie. Op 
6 maart bespreekt Mary S. Sprunger haar 
onderzoek naar de gemeenschap van 
mennonieten in Amsterdam.
››› acrh.eu

9 maart 2018
Nederlands Openluchtmuseum,  
Arnhem
Het thema van het VGN Congres 2018 
is ‘Gevoelige geschiedenis in de klas’. 
Gevoelige onderwerpen in de klas uit 
de weg gaan is geen oplossing. Maar 
hoe ermee om te gaan? Op dit congres 
buigen we ons samen over de vraag op 
welke manier gevoelige geschiedenis 
een zinvolle en werkbare plek kan krijgen 
binnen ons geschiedenisonderwijs.
››› vgnkleio.nl 



Rick Moeliker

20 oktober 2017 t/m 25 maart 2018
Nineveh, 2700 jaar geleden de grootste 
stad ter wereld, herrijst in het Rijksmu-
seum van Oudheden. Deze tentoon-
stelling neemt u mee naar de bloeitijd 
van de Nieuw-Assyrische hoofdstad in 
Noord-Irak, rond 700 voor Christus. U ziet 
meer dan 250 objecten, waaronder re-
liëfs, beelden, kleitabletten en rolzegels. 
De voorwerpen van de tentoonstelling 
‘Nineveh’ zijn afkomstig uit binnen- en 
buitenlandse musea, zoals het Britisch 
Museum en het Louvre. Bijzonder zijn 
de grote reliëfs uit de stadspaleizen en 
de reconstructie van een zaal uit het 
paleis van koning Sanherib. 
››› rmo.nl 

14 oktober 2017 t/m 14 februari 2018
In de tentoonstelling ‘DNA van Ne-
derland’ staat het vaderlandse reliek 

centraal. Vaderlandse relieken zijn ob-
jecten die bewaard of gekoesterd wor-
den vanwege de connectie met een 
belangrijk persoon uit de geschiede-
nis van Nederland. Het kan gaan om 
menselijk materiaal, zoals een tong en 
een teen van de gebroeders De Witt, 
of voorwerpen die gebruikt zijn door 
historische personen. De tentoonstel-
ling vertelt niet alleen het verhaal van 
de personages en de objecten zelf, 
maar ook waarom men ze bewaarde. 
Museum Prinsenhof Delft laat zien hoe 
deze objecten specifiek verbonden 
zijn met de geschiedenis en identiteit 
van Nederland.
››› prinsenhof-delft.nl

13 oktober 2017 t/m 15 april 2018
De SS is een van de beruchtste orga-
nisaties uit de geschiedenis. Vrijwel on-
middellijk roept de naam SS beelden 
op van blonde Ariërs, meedogenloze 
kampbewakers en doodseskaders. Dit 
beeld is echter incompleet. De SS was 
een zeer brede misdadige organi-
satie die haar pijlen richtte op alle 
aspecten van de samenleving. Wist u 
bijvoorbeeld dat de SS archeologische 
expedities naar onder andere Tibet 
organiseerde om hun rassenleer te 
onderbouwen, kruidentuinen door ge-
vangenen liet aanleggen in concen-
tratiekampen en dat de Waffen-SS een 
organisatie was waarvan de soldaten 
uit meer dan dertig landen afkomstig 
waren? In de tentoonstelling ‘De SS: 
Veelzijdig Extremisme’ van het Bevrij-
dingsmuseum ziet u de vele gezichten 
van het kwaad.
››› bevrijdingsmuseum.nl

Tentoonstellingen

Agenda

Na de Maand van de Geschiedenis in 
oktober is het gelukkig niet zo dat al-
les op historisch terrein dan aan een 

winterslaap begint. Aanraders zijn een breed 
opgezette tentoonstelling over Nineveh in het 
Rijksmuseum van Oudheden, en de verrassende 
tentoonstelling over de SS in het Bevrijdings- 
museum. Vul de agenda dus maar!
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