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De Zeeuwse eilanden vormden 
een sterke geestelijke eenheid. 
Inhoudelijk was de gereformeer
de leer overigens volkomen ge
richt op de algemene beginselen 
van het christelijk geloof: kennis 
van de Apostolische Geloofsbe
lijdenis, de Tien Geboden en het 
Onze Vader werd verondersteld, 

en dat was het we! zo ongeveer. 
Terwijl het calvinisme ener

zijds het dagelijks !even sterk 
onttoverde, stond tegelijk de ab
solute heiligheid van God cen
traal. Gods toorn werd gevreesd. 
De tucht had eigenlijk nooit be
trekking op de leer; het ging al
tijd om het onder controle krijgen 
van de ruwe zeden: regulering 
van seksualiteit, bestrijding van 
dronkenschap, het beslechten 
van ruzies - dat soort dingen. 

Zondagsheiliging was een 
groat thema. Huwelijken werden 
aanvankelijk vaak op zondag
ochtend gesloten, maar omdat 
mensen clan de hele dag gingen 
feesten en zuipen, werd de 

plechtigheid geleidelijk naar de 
middagdienst verschoven. En in 
Zierikzee stapte men over op 
doordeweekse dagen. 

Schouwen-Duiveland geldt 
tegenwoordig als de bakermat 
van de zogenaamde 'Nadere Re-

formatie '. In 2008 werd het 

400-jarig bestaan van die stro
ming zelfs uitbundig gevierd. 
Willem Teellinck, die in 1606 als 
predikant begon in Haamstede 
en Burgh, en Godefridus Ude
mans, die van 1602 tot zijn dood 

in 1649 in Zierikzee stand, zijn 
theologen wier geschriften tot op 
de dag van vandaag in reforma
torische kring gelezen warden. 

Van Lie burg moet van het 
idee van zo'n afzonderlijke stro

ming niets hebben. Het uit En
geland overgewaaide puritanisme 
was geen aparte stroming, maar 
de gewone uitwerking van het 
calvinisme, betoogt hij. 

Het puriteinse calvinisme was 

soms we! erg streng. Ook cul
tuuruitingen als dansen, rederij
kerij en zelfs kaatsen werden be
streden. Tegen sport had men op 
zich niets - maar ja, als het ruw 
gedoe met zich meebracht, kon 
je er toch maar beter van afzien. 
Uit illustraties afkomstig uit bij

voorbeeld de Nederduytsche po
emata (1635) van dominee Adri
aan Hofferus kun je opmaken 
dat de predikanten zelf we! aan 
cultuur - hogere clan - deden, 
maar lieten ze aan het volk niet 

erg weinig ruimte? 
- JAN DIRK SNEL 

mijn vriend'. Voor Hitler de auteurs niet dat de Adolf Hitler 

waren de Indiers vooral NSB schrok van de en de Eerste 

een propagandamiddel. komst van deze 'vreem-
Were I door-
log. Het ware 
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Heuven Goedhart 

(1901-1956) was een 
imponerende man. 
Niet alleen stak hij met 

zijn 1,92 meter letterlijk uit boven 
zijn meeste tijdgenoten ( die gemid

deld zeker vijftien centimeter korter 
waren), ook zijn scherpe intellect en 
ongeremde dadendrang maakten 
hem tot een opmerkelijke fi.guur, die 
voorbestemd leek om overal waar hij 
kwam een leidende rol te spelen. 

Na zijn studie rechten ging Van 
Heuven Goedhart bij De Telegraaf 
werken, waar hij al op 29-jarige 
leeftijd hoofdredacteur werd. Om
dat de enorme oplagegroei uit de 
voorafgaande jaren mede door de 
economische crisis stagneerde en 
Van Heuven Goedhart in de ogen 
van de autocratische Telegraaf-eige
naar 'Hak' Holdert al te kritisch 
schreef over de nationaal-socialisti
sche machtsovername in Duitsland, 

werd hij in 1933 ontslagen . 

uitgebreid verhaal, van uitmaakte. 

gebaseerd op Het Nederlands 
Hitler's First War. Instituut voor Oorlogs-
Weber laat zien dat documentatie besteedt 
Hitler de feiten de laatste jaren we! erg 
manipuleerde over veel aandacht aan de 

van het Legioen tot en meisjes. Wei pakken zij 
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zijn rol als strijder verwerking van de 
€ 29,95 met zijn ondergang in breed uit over militaire voor Duitsland. oorlog. Nu verschijnt 

1944 in Frankrijk. In zaken. Het boek is rijk IN HET LAATSTE Hij doet dat aan de weer de vuistdikke 
1943 waren de Indiers in ge'illustreerd met zeld- nummer van vorig hand van een beschrij- studie Random de stilte. 
Zandvoort gelegerd. zame foto' s, documenten jaar schreef Johannes ving van het regiment Herdenkingscultuur in · 
Jammer genoeg vertellen en onderscheidingen. Houwink ten Cate een waar Hitler dee! Nederland (844 p. Bert 
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Vervolgens werd hij hoofdredacteur 
van het dommelende en kwijnende 
Utrechts Nieuwsblad, dat hij een 
enorme impuls gaf en waarvan hij 
tevens een antinazistische spreek
buis wist te maken. Van Heuven 

Goedhart was actief in organisaties 
van Eenheid Door Democratie en 
het Comite van Waakzaamheid, en 
raakte betrokken bij de opvang van 
vluchtelingen uit Duitsland. 

In mei 1940 werd hij door de ei
genaren van zijn krant ontslagen, 
waarna hij al snel een rol in het verzet 

ging spelen. Van Heuven Goedhart 
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een fraaie studie maakt 
over het verzet in HOE KON 
Nederland, of zich een uit 

bekommert om het een beschei-

belangwekkende den milieu afkomstige 
NSB-project van de beroepssoldaat staats-
gelauwerde auteurs Te hoofd en cultuurrevolu-

Slaa en Klijn? tionar worden? Die 

werd eindredacteur van het illegale 

Parool en vertrok in 1944 als verte
genwoordiger van de illegaliteit naar 
Londen. Toen hij daar arriveerde, na 
een moeizame tocht waarbij hij in 
zijn eentje de Pyreneeen over was 
gestoken, werd hij al snel benoemd 

tot minister van Justitie. 
In de slangenkuil die de Neder

landse regering in ballingschap was 
en waar koningin Wilhelmina en 
haar vertrouwelingen er tamelijk 
ondemocratische denkbeelden op 
na hielden, vie! deals dappere 'En
gelandvaarder' warm verwelkomde 

► 

Van Heuven Goedhart spoedig in 
ongenade. Nadat hij met enkele an
dere ministers naar het inmiddels 
bevrijde zuiden van Nederland was 
vertrokken, trok hij in de strijd met 

het Militair Gezag aan het kortste 
eind en werd hij ontslagen. 

Na de oorlog werd Van Heuven 
Goedhart hoofdredacteur van Het 
Parool, om in 1950 benoemd te wor
den tot de eerste Hoge Commissaris 
voor de Vluchtelingen van de Ver
enigde Naties. Dat werd toen gezien 
als een tijdelijke functie, bedoeld om 
een van de 'losse eindjes' van de 

Tweede Wereldoorlog op te ruimen, 

maar toen hij in 1956 aan een her
senbloeding overleed gafVan Heu
ven Goedhart leiding aan een grote 
organisatie die zich vooral bezighield 
met de opvang van vluchtelingen uit 
communistische landen. Als !eider 

van de UNHCR had hij in 1955 de 
Nobelprijs voor de vrede in ont

vangst mogen nemen. 
Uit deze zeer summiere samen

vatting blijkt dat Van Heuven 
Goedhart zeker een biografie ver
diende, en het valt clan ook zeker te 
prijzen dat Jeroen Corduwener deze 
taak op zich genomen heeft. Hij 
schildert een gedetailleerd en over
tuigend beeld van deze bijzonder 
gedreven, eigengereide, van zichzelf 
overtuigde en autoritaire man, die 

vraag behandelt hoofdstad van Istanbul journalist en Turkije-
Klaus Kreiser, die naar Ankara, verving expert, reist naar de 

gebruikmaakt van het Arabische schrift provinciestad Varro, in 

veel nieuw bron- door het Latijnse en het zuidoosten van 

nenmateriaal. onderdrukte het islami- Turkije, om te achter 

Atatlirk schafte het tische onderwijssysteem halen water is gebeurd 
sultanaat en het rigoureus. Nieuwe tijdens de Armeense 
kalifaat af, ver- wetgeving leidde tot de genocide. Hij doet 

bande tulbanden, gelijkstelling van verslag in Opstandig 
fezzen en gezichtsslui- vrouwen. land. De vergeten 
ers uit het publieke Christopher de volken van Turkije (320 

domein, verplaatste de Bellaigue, Engels p. Atlas, € 24,95). 
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zich vol vuur verzette tegen on
recht en onderdrukking. Sym

pathiek ga je Van Heuven 
Goedhart niet vinden, maar in

druk maakt hij zeker. 

Betoverend door zijn 
vreemdheid 

Op wat slordigheden na -
crematorium Westerveld be
vindt zich niet in Amsterdam, 

Jacques de Kadt ging niet in 
1945 als Parool-correspondent 
naar Indonesie, maar kwam net 

uit het jappenkamp, en Henri 

Wiessing was in 1946 al 32 jaar 
geen hoofdredacteur van De 
Groene Amsterdammer meer -
is Riemen op de hin! een dege
lijk en informatief boek. Af en 
toe is het echter we! wat erg uit
voerig en ook herhaalt Cordu
wener zichzelf nogal eens. 

Volledig en nuchter beeld van oude Egypte 

Bovendien heeft zijn schrijf
stijl iets tuttigs - het feit dat zo

wel zijn held als hij journalist is 
'schept een band'; de eerste 

helft van de twintigste eeuw 
wordt omschreven als een 
'boeiende en enerverende tijd' 

- en is deze niet vri j van cli
ches. Al met al heeft Corduwe
ner echter een waardevol boek 
geschreven, en een terecht eer

betoon aan een groot Neder
lander die inmiddels zo goed 
als vergeten was. 

- RoB HARTMANs 

De hemel is 
goud. Biografie 
van een race 
Suzanna Jansen 
78 p. Balans, 

' 
€ 5,95 

S UZANNA 

Jansen werd 
u-f\T 

in een klap 

0 
OIT SCH0KTEN WE 
geschiedenisdocen

ten door met een 
leerboek voor de 

brugklas te komen 
zonder het 1ekkere' Egypte. Van
wege de beperkte lestijd moesten 
keuzes warden gemaakt. En de 
geleidelijke ontwikkeling van pre
historie naar stedelijke beschaving 
in het Tweestromenland was toch 
instructiever, meenden we. 

Dat hadden we gedacht. Onder 
de druk van de leraren maakte het 
oude Egypte in de volgende druk 
van Vragen aan de geschiedenis 
zijn rentree. Egypte blijft nu een
maal door zijn vreemdheid betove
ren. Herodotos vond het er al de 

omgekeerde wereld: mannen plas
ten er zittend! 

Onder de niet-aflatende stroom 
boeken die de permanente fasci
natie bij het publiek bedienen, on
derscheidt Toby Wilkinsons boek 
zich door volledigheid. Het be
perkt zich nu eens niet tot de be-

fictie . Het is het bestormers verblind 
verhaal van een door hun eigen dro-

autorace in 1903 men? Mij boeit dit 
waarin de postmoderne experi-
coureurs een ment niet. Ik ben er erg 
nietsontziende voor dat fictie en 
strijd aangaan. non-fictie streng ge-
En het is het scheiden blijven. 

beroemd met Het verhaal van een ambiti- De heme/ is goud 
pauperparadijs. In haar euze politicus anno nu. verschijnt in een speciale 
nieuwe boek vermengt Jansen vraagt zich af: serie ter gelegenheid van 
Jansen non-fictie met wanneer raken heme!- het 25-jarig bestaan van 
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Toby Wilkinson 
Het Oude 
Egypte. Op
komst en onder• 
gang van een 
beschaving 
650 p. Ambo/ 
Amsterdam, 
€ 39,95 

kende toppers als Cheops, Ram
ses, Echnaton en Toetanchamon, 

maar maakt waar wat de ondertitel 
van het Engelse origineel belooft: 
'A History of a Civilisation from 
3000 BC to Cleopatra'. 

Na het lezen van meer clan vijf
honderd pagina's, gevolgd door 
tientallen bladzijden met noten, 
aanvullende noten en een uitvoe

rige literatuurlijst, kan de lezer de 
zekerheid hebben volkomen op de 
hoogte te zijn van de politiek-mili
taire gebeurtenissen,van de drie 

millennia Egyptische oude ge
schiedenis. Ook de aanlooptijd 
krijgt de aandacht die hij verdient; 
in bestaande boeken komt die er 
vaak bekaaid vanaf, om maar zo 

gauw mogelijk bij de piramiden 
van het Oude Rijk te komen. 

Aldus lost het boek de gelofte 
om 'een vollediger en meer afge

wogen beeld van de oude Egypti
sche beschaving te geven clan men 

dikwijls aantreft op de bladzijden 
van wetenschappelijke of popu-

uitgeverij Balans. In die Elsschot. Leven en werk 
van Alfons de Ridder serie ook: V erzetshelden Vic van de Reijt 

en moffen vrienden (104 415 p. Athenaeum-Polak 
p. € 7,95) door Ad van & Van Gennep, € 29,95 

Liempt - een aantal z EER B0EIENDE EN 
portretten, waaronder goed geschreven 
het aangrijpende verhaal biografie van de Belgi-

van verzetsheldin Tante sche schrijver Elsschot. 
Riek, dat u al in het Vic van de Reijt dook in 
vorige nummer van zijn zakelijk archief en 
Historisch Nieuwsblad vertelt veel over De 
kon lezen. Ridders !even als 


