
133 

Geschiedvervalsing 

J a n Slingerland 

Baronielaan 25, 8302 MZ Emmeloord 

Bij opruimwerk kwam ik de folder tegen van de Oranjevereniging Breu-
kelen te r gelegenheid van Koninginnedag 1994. Een enkel regeltje daarin 
trof mij. Het heeft betrekking op 4 mei, de stille tocht naar het graf van de 
Engelse luitenant-vlieger Maltby op de oude begraafplaats. Deze folder ver
meldt dat de jonge piloot buiten medeweten van de Duitsers door Breuke
laars werd begraven. Dat berichtje stond prompt daarna ook in de VAR. 

Maar het is pertinent onjuist. Stel je voor: een Engels vliegtuig stort neer 
bij een dorp dat bezet is door de Duitsers. De mensen die als eersten bij het 
wrak aankomen, snijden de gestorven piloot los; de Duitsers komen later. 
Dat kan nog. Maar dan: de doodgraver, die samen met de in het dorp Breuke-
len toen zeer bekende zuster Petra de omgekomen piloot aflegde en begroef, 
had een papiertje van het gemeentehuis nodig (zonder dat deed hij beslist 
niets, veel te gevaarlijk!), dus een bewilliging van of namens de bezetters. 

Zo komen onduidelijke, half ware of geheel onware verhalen in omloop. 
Min of meer klakkeloos overgenomen door het nageslacht. Als anekdote leeft 
de ve rwr ing ing verder , he t is geen geschiedenisverhaal meer . Er zijn 
voorbeelden uit alle tijden; u i t de periode dat er nog levenden zijn die 
kunnen getuigen evengoed als uit een ver verleden. 

Echte en aangekweekte onzekerheden 

Hoe verder terug in de eeuwen, des te moeilijker is het om zekerheid te 
krijgen wat er precies is gebeurd. 

Nog altijd heeft de dissidente archivaris/historicus wijlen Albert Delahaye 
enkele actieve aanhangers die betwijfelen of Willibrord ooit de stad Utrecht 
heeft bezocht. Zij baseren zich op een andere uitleg van oude geschriften, 
m a a r verwaarlozen de archeologie, en dat plaatsgebonden bodemarchief 
spreekt boekdelen! 

Bonifatius - de missionaris die, volgens een mededeling van zijn opvolger 
Liudger (742 - 809), het christelijk geloof onder meer naar Breukelen bracht -
zou in 754 bij Dokkum zijn vermoord, maar die plaats bestond in dat jaar 
nog niet; bedoeld is: bij de plek waar later Dokkum verrees. Geruggesteund 
door het feit dat de stoffelijke resten van Bonifatius in het door hem gestichte 
klooster Fulda (Thüringen) worden bewaard, willen de Duitsers hem graag 
volledig als hun heilige annexeren, daarbij twijfel zaaiend of hij wel in 
Holland, Utrecht en Friesland is geweest. 

In 1584 werd P r in s Willem van Oranje in Delft vermoord. In zijn r e s i d e n t i e , de 
Pr insenhof - thans museum - wordt de plek in de muur aangewezen waar de kogel is in
geslagen die de huurmoordenaar Bal thasar Gerardts had afgeschoten. Er zit na de laa ts te 
opknapbeurt een stukje perspex voor, want het gat werd steeds groter; veel bezoekers konden 
het niet laten om met hun vingers in het gat te peuteren en op den duur leek het wel van een 
kanonskoge l afkomstig. 

Soms knaagt de onzekerheid. Was de veroordeling van M. Onnes in 1937 
wegens een vermeende inbraak in zijn eigen huis, het kasteel Nijenrode, het 
gevolg van een juridische dwaling?1 Het lijkt er op dat er in zijn geval van 
geschiedvervalsing sprake was, maar het beslissende laatste woord is daar 
niet over gesproken. Dus blijft eerherstel uit. 

K o n i n g i n Beatr ix n a m t i jdens een D-day h e r d e n k i n g in het N o r m a n d i s c h e dorpje 
Pont -Aumente van oud-strijders van de Pr inses Irene Brigade een parade af, omdat de 
Neder landse soldaten die werden ingezet na D-day dit dorp zouden hebben bevrijd. Prompt 
kwam er een protest van een Belgische generaal, die opmerkte dat het Belgische eenheden 
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waren geweest die het dorp hadden veroverd op de Duitsers. Een oud-officier van de Prinses 
Irene Brigade, die voor de radio werd geïnterviewd, legde uit dat ons standpunt juist was, 
maar er waren ook Belgen bij geweest. Allerlei eenheden van verschillende nationaliteit 
vochten mee onder bevel van een Canadees. De Nederlanders hadden bijna geen vuur-
contact met de Duitse tegenstander gehad, de Belgen wel. Blijkbaar kan je juist ook over 
"levende" geschiedenis sterk van mening verschillen. 

Mooie verhalen 

Er kan natuurl i jk ergens een kern van waarheid zitten in een verhaal , 
een anekdote of een stuk geschiedenis, dat door de tijden heen vervormd is, 
franje heeft gekregen, een andere aanleiding had of een andere betekenis. 

Het adellijke geslacht Van Mijnden van Ruwiel s tamde af van het geslacht 
Van Ruwiel, dat op zijn beurt weer afstamde van het geslacht Van den Poel, 
dat heel lang de Breukelse vroonhoeve bewoonde. De Van den Poels mochten 
de beroemde missionaris Liudger tot hun verwanten rekenen. Daar waren 
ook hun nazaa t Herberen van Mijnden van Ruwiel en diens ouders n ie t 
weinig trots op. Bijgevolg schreef Herberen, die slotvoogd was van Ruwiel 
van 1524 tot 1540,2 in zijn memoires dat "sinte Luger . . . ghebooren is op he t 
huys Ruweel". Dat kon natuurlijk niet, want kasteel Ruwiel werd veel la ter 
gebouwd dan Liudger werd geboren. De mondelinge overlevering had hier 
in de loop der eeuwen de nauwkeurigheid van de informatie geweld aange
daan, waarbij een relatie tot de herkomst van de voorouders van de familie 
Van Ruwiel was verbasterd tot een relatie met hun kasteel.3 Op zich niet 
ongewoon en niet erg. Een probleem ontstond toen kardinaal Simonis weet 
kreeg van die opmerking in de gedenkschriften van Herberen van Mijnden 
van Ruwiel en die kritiekloos overnam in zijn toespraak bij de opening van 
het internationale Liudgerjaar 1992 (1250 jaar na de geboorte van Liudger). 
Sindsdien duikt in allerlei publicaties Ruwiel op als geboorteplaats van onze 
Vechtstreekse evangelieprediker! 

Op vakanties hoorde ik tweemaal eenzelfde soort verhaal als dat van de hutspot en het 
beleg van Leiden in 1572. Het eerste in Castelnaudary, bij Carcassonne in Zuid-Frankrijk, 
waar men het gerecht in de wijde omgeving geniet (cassoulet), als uitvloeisel van een beleg 
in een eeuwen geleden gevoerde oorlog. Dat herhaalde zich in Beieren, langs de Donau 
ten zuiden van Straubing, waar een mooi gerestaureerd vestingstadje ook een bijzonder 
gerecht als standaard op bepaalde tijd nuttigt naar aanleiding van een belegering uit lang 
vervlogen tijd. 

Met waarheid, pure overdracht van feitelijke gebeurtenissen die het leven 
hebben gestuurd, hebben deze vertelsels niet veel te maken. Zij omkrullen 
alleen een verborgen waarheid. 

En als de geleerden het nu nog niet eens zijn of de 80-jarige oorlog 
een bevrijdingsoorlog of een godsdienstoorlog was, dan wil ik alleen m a a r 
betogen da t de waarheid wel ergens in het midden zal liggen, m a a r dat de 
echte geschiedenis - de waarheid die ik wil weten en die de aanleiding voor 
ons heden is - vaak niet boven tafel komt. Helaas? Ja! Vandaar dit artikel. 

Motieven voor een "gemanipuleerde" omgang met de waarheid 

Geschiedenis puur om de geschiedenis is pas iets van de laa ts te eeuwen. 
Daarvóór was geschiedenis een element dat ergens voor werd gebruikt. 

De meeste lezers kennen hopelijk het bijbelse verhaal van Daniël in de 
leeuwenkuil. Deze Daniël leefde rond 540 vóór het begin van onze jaar tel l ing 
en zijn geschiedenis werd voor het eerst in de vierde of derde eeuw vóór 
Chr i s tus opgeschreven. Maar het gebruik van de leeuwenkui l a ls straf
maatregel is onbekend in Assyrische, Babylonische en Perzische bronnen; 
pas in de Romeinse keizertijd liet men christenen en boeven in de a rena 
door wilde dieren verscheuren. Daarnaast bevat het bijbelse verhaal veel ele
menten uit een traditionele Oosterse vertelling, de geschiedenis van de onge-
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lukkige ambtenaar . De ons bekende geschiedenis van Daniël als geleerde 
aan het Babylonisch-Perzische hof blijkt bij nader onderzoek een geactuali
seerde versie daarvan . De schrijver van die geschiedenis was niet zozeer 
geïnteresseerd in de geschiedschrijving over de persoon van Daniël als wel 
in de moraal die hij zijn verhaal wenste mee te geven: wie onder vreemde 
overheersing zijn religieuze plichten blijft vervullen en zo de joodse identiteit 
bewaart , heeft geen gevaar te duchten. God is in s taat hem te redden, zelfs 
ui t de muil van de bloeddorstigste leeuw, zoals Daniels lotgevallen laten 
zien.4 

Anders lag het in de Middeleeuwen. Levens van godsdienstige voorlieden 
of geloofshelden werden toen vooral beschreven om de hoofdpersoon heilig 
verk laa rd te krijgen, waarbij verrichte wonderdaden veel gewicht in de 
schaal legden. Over de grote evangelieprediker Liudger uit onze Utrechtse 
Vechtstreek zijn drie van dergelijke levensbeschrijvingen bewaard gebleven. 
Ze vertellen onder meer dat Liudger vissers een wonderbaarlijk grote steur 
liet vangen op een moment dat de tijd voor de visserij op steur allang voorbij 
was; over de bezwering door hem van vraatzuchtige ganzen; de genezing 
van de blinde bard Bernlef; en de aankomst van Liudgers nog volkomen gave 
lijk in de Abdij van Werden, 32 dagen na zijn overlijden elders. Je kan het 
geloven of niet. De historische gegevens die deze oude biografen daaromheen 
vermeldden zijn voor historici echter vaak heel waardevol, want de au teurs 
van de heiligenbiografieën wilden zo "betrouwbaar" mogelijk overkomen. 

Vooral in de door orthodox-protestanten beoefende geschiedschrijving speelde tot voor 
kor t de e th iek een belangri jke rol. A.Th. van Deursen, de pas onlangs met emer i t aa t 
gegane hoogleraar in de nieuwe geschiedenis aan de Vrije Universi te i t te Amste rdam, 
betoogde dat het gebod van de naastenliefde zich ook tot de doden, de tot geschiedenis ge
worden personen, moet u i t s t r ekken . In boeken over de vooral als eers te-minis ter van 
Neder land bekend geworden Hendr ikus Colijn (1869 - 1944) maak ten Rudolf van Rees 
(1937) en George Puchinger (1962) vanuit die geesteshouding slechts heel beknopt, dan wel 
in het geheel geen melding van het feit dat Colijn in zijn tijd als officier in het toenmalige 
Neder lands Oost-Indië (1895 - 1904) een aanta l vrouwen en kinderen heeft la ten dood
schieten, hoewel deze auteurs daarvan op de hoogte waren. Pas onlangs maakte Herman 
Lange veld dit wel publiek,5 met als motief dat voor hem de eis aan de historicus tot het 
zoeken en meedelen van de waarheid zwaarder weegt. Dan had hij evenwel ook onderzoek 
moeten doen in andere bronnen uit die tijd, zoals he t boek van W. Cool over de Lombok 
Expeditie, verschenen in 1896, die beschrijft dat aan Nederlandse zijde veel doden en ge
wonden waren gevallen en hoe ook vrouwen meevochten en de manneli jke krijgers zich 
verscholen tussen vrouwen en kinderen. De si tuat ie was ingewikkelder dan iemand van 
een eeuw la ter geneigd is te denken. Historici moeten analyseren, toetsen en verklaren, 
m a a r niet moral iseren, rechtspreken of een mediahype blijven voeden. 

Subjectiviteit (soms neigend tot indoctrinatie) 

Gesch iedsch r i j v ing is altijd m e n s e n w e r k en biedt dus geen absolute 
waarheden. Een zekere dosis subjectiviteit is onvermijdelijk. 

Een mooie i l lus t ra t i e daa rvan is het onlangs verschenen boek van Conny Kris te l : 
Geschiedschrijving als opdracht - Abel Herzberg, Jacques Presser en Lou de Jong over de 
jodenvervolging. Herzberg nam de leiders van de Joodse Raad (die in opdracht van de 
Duitse bezet ters de deportatie zelf moesten organiseren) in bescherming; Presser beschreef 
op welhaast l i teraire wijze de geschiedenis van een groep Neder landers die vervolgd werd 
vanwege hun jood-zijn; De Jong rapporteerde wat hij uit zijn bronnen te weten is gekomen 
en houdt zichzelf daarbij op de achtergrond (waarbij aangetekend, da t het weglaten van 
bepaalde feiten uit die bronnen ook subjectief is!). 

His to r i e sch r i jve r s hebben een we lhaas t n a t u u r l i j k e ne ig ing om in 
geschiedenissen met goed en kwaad, de objectiviteit een beetje uit het oog te 
verliezen. Dat kan betekenen dat ze hun verhaal ten gunste van zichzelf, 
hun groep of hun land onevenwichtig naar de goede kant inkleuren, dan 
wel het kwaad wat meer van elders laten komen. 
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Afb. 1. Duitse soldaten voeren twee gevangenen weg na een razzia in een Nederlandse 
stad. De man met hoed is een jood die vanwege de jodenvervolging ondergedoken moet zijn 
geweest (gearresteerd na verraad?), de ander een jongeman die naar Duitsland moest om 
daar te werken. Illustratie bij het hoofdstuk "De grootste oorlog uit de geschiedenis", in 
Chronoscoop 2, een methode geschiedenis voor de onderbouw vbo/mavo, in 1994 uitgegeven 
door Meulenhof. Op deze tekening is veel aan te merken: De Duitse soldaten hebben alle
maal boeventronies. Een razzia op enkele ongevaarlijke personen werd niet uitgevoerd 
met zoveel soldaten en die droegen bij zo'n gelegenheid geen hakenkruisbanier met zich 
mee. Een banier met naam en portret van Mussert (links) is hier nog veel minder op z'n 
plaats; daar liepen Nederlanders mee rond, maar geen Duitse militairen. De omstanders, 
volwassenen en kinderen, zien er uit als slachtoffers van de hongerwinter 1944-45 (en de 
sneeuw op de weg versterkt die indruk nog), maar arrestaties als hier getoond, vonden in 
eerdere oorlogsjaren plaats. 

Het is bijvoorbeeld niet zo lang geleden dat kinderen op protestantse scho
len wel te horen kregen over de inquisitie en de moord - via schavot, galg of 
brandstapel - op de ketters in de 16de eeuw, maar niets over de martelaren 
van Gorcum; op rooms-katholieke scholen lag het toen precies andersom. 

Voor Nederlanders was de Spaanse koning Filips II, de tegenstander van onze prins 
Willem de Zwijger, een wrede despoot, een roomse fundamentalist, een souffleur van de in
quisitie, maar volgens een nog maar kort geleden verschenen Spaanse studie was hij een 
verlichte koning met veel culturele interesses, gevangen in het web van staatsverplichtin-
gen, hofintriges, huwelijksperikelen en een van zijn vader geërfde expansiepolitiek, die 
leed onder de laster uit de Lage Landen.6 

Subjectiviteit kan ook voortkomen uit een te sterke binding aan de doel
stelling die men zich bij een geschiedkundige studie heeft gesteld. Daarvan 
leverde A.L.P. Buitelaar een voorbeeld. Hij wilde duidelijk maken welke rol 
de dienstadel van de bisschop van Utrecht heeft gespeeld in de Middeleeuw
se veenontginningen in de Utrechtse Vechtstreek,7 maar sloeg door. Ook de 
vrije adellijke familie Van den Poel in Breukelen werd bijvoorbeeld door hem 
bij de dienstadel ingedeeld. En het geslacht Van der Aa, dat kasteel Ter Aa 
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stichtte, werd door Buitelaar tot initiatiefnemer van de ontginning Oukoop 
verklaard, hoewel die ontginning al minstens een halve eeuw in agrarisch 
gebruik was toen de stamvader van de Van der Aa's zich aan de rivier de Aa 
vestigde, en alles er op wijst dat Oukoop vanuit Loenersloot in cultuur werd 
gebracht.8 Omdat Buitelaars boek zo'n gezaghebbende indruk maakt, wordt 
zijn interpretatie gemakkelijk door anderen overgenomen, waardoor men 
die nog lang ten onrechte in de geschiedschrijving zal blijven tegenkomen.9 

Voor de subjectiviteit van "geschiedbeoefenaren" die de Holocaust, de 
grootschalige fascistische jodenmoord, ontkennen, zijn geen woorden. Dat 
geldt ook voor een onlangs naar buiten gebrachte Duitse versie van het 
drama van Guernica, waarbij in opdracht van Hitler de Luftwaffe door een 
bombardement op de Noord-Spaanse stad Guernica (1937, de eerste lucht
aanval op een open stad in de geschiedenis!) Franco te hulp kwam in diens 
opstand tegen de wettige Spaanse regering: men durfde beweren dat daarbij 
geen 1654 doden vielen, vooral burgers, maar "slechts" 130 en dat het maar 
een kleine luchtaanval tegen militaire doelen was. 

Ernstige en minder ernstige gevallen 

Niet alle gevallen waarin de geschiedenis geweld wordt aangedaan zijn 
even ernstig. 

Natuurlijk is het leuk om te wonen in een dorp dat heel erg oud is. Daar
om blijft het verhaal dat Kockengen al bestond in de tijd van de Noorman 
Rorik daar populair, ook al weten we al lang dat het onjuist is.10 Maar ach, 
als ze in ons heilige land met zo'n leugentje nou zó gelukkig zijn . . . . 

Kwalijk wordt het echter als schoolkinderen het slachtoffer worden van 
geschiedvervalsing. Zij hebben sterk de neiging alles wat hun in het onder
wijs wordt aangeboden voor waar aan te nemen en hun leven lang als juiste 
informatie te blijven meedragen. 

Een aantal jaren geleden publiceerde de Juniorkamer Vechtstreek een 
ongedateerd en anoniem boekje van 18 bladzijden, getiteld Met het Vecht-
baasje door de Vechtstreek. Het werd aan alle scholen in de Vechtstreek 
beschikbaar gesteld als werkboek bij het geschiedenisonderwijs. Het is te 
hopen dat de scholen er geen gebruik van hebben gemaakt, want zelden 
stonden er in zo'n klein boekje zoveel geschiedenisfouten bij elkaar. 

Om een aantal voorbeelden te noemen: 
- "In he t begin woonden er alleen turfstekers aan de Vecht" (op de klei langs de rivier heb

ben nooit turfstekers gewoond; wel, heel, heel veel later op het veen in het binnenland). 
- "Tijdens de Romeinse tijd werd er [in Maarssen] een kasteel gebouwd genaamd Maars-

senbrug" (de Romeinen waren hier in de 1ste eeuw; de kastelenbouw begon pas, heel 
voorzichtig, in de 11de eeuw). 

- "Rond 400 vertrokken de Romeinen" (de Romeinen trokken zich al tussen 47 en 70 na 
Chr. uit de Vechtstreek terug, waarna er tot 406 alleen nog Romeinen waren ten zuiden 
van de Rijn). 

- "Al gauw [na het j a a r 1000] vestigden de rijke kooplieden uit Amsterdam zich langs de 
Vecht" (de rijke Amsterdammers kwamen pas in de 17de eeuw). 

- "Door de vele mensen die er [in de Vechtstreek] kwamen wonen was er op een gegeven 
moment geen woonruimte meer, dus ging men over tot ontginning" (voedselbehoefte en 
de wens dat de grens tussen Utrecht en Holland zo ver mogelijk ten westen van de Vecht 
kwam te liggen waren enkele van de belangrijkste motieven voor de veenontginningen 
in de 10de tot 12de eeuw, maar beslist niet een vraag naar woningbouwlocaties). 

- " . . . ontginning van he t veen. Dit was echt monnikenwerk. Vinkeveen is afgegraven 
door monniken" (voor zover veengebied in kerkelijke handen kwam, betrof da t Utrecht
se kapi t te l s ; de kap i t t e lhe ren kwamen overwegend uit adellijke geslachten en gingen 
heus niet met een spade in de blubber wroeten, het ging hen om de inkomsten die ze van de 
kolonisten, en later van de boeren, konden beuren). 

- "Pas later, tussen 1450 en 1850, kwam het veen tussen De Vecht en Hilversum aan de 
beur t . Ook ontstonden de z.g. legakkers, de stroken grond tussen de afgravingen waarop 
de turf te drogen werd gelegd. De Loosdrechtse plassen zijn zo onts taan" (de Breukele-
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veense veenwildernis , die zich uitstrekte vanaf de Scheendijk tot aan he t Gooi, werd 
tussen circa 1180 en 1470 in etappes ontgonnen; in het overgrote deel ervan werd daa rna 
enige eeuwen akker- en weidebouw bedreven voordat de productie van turf de overhand 
kreeg. Slecht taa lgebruik zal er wel de oorzaak van zijn dat de indruk wordt gewekt da t 
het plassengebied zijn oorsprong had in het drogen van turf op legakkers) . 

- "Heel wat mensen ui t Breukelen zijn in de 17e eeuw naar Amerika gegaan waar ze h u n 
eigen Brooklyn st ichtten" (er zijn geen Breukelaars bekend die bet rokken waren bij h e t 
onts taan van Brooklyn; Joris Dircksen, Gerrit van Couwenhoven, J a n Ever tsen Bout en 
Huyck Aertsen ver t rokken vrijwel zeker uit andere Neder landse p laa t sen n a a r Ameri 
ka en speelden daa r pas een rol toen de bevolking van Breuckelen aan de Koloniale Raad 
van Nieuw Nederland vroeg hun dorp tot een stad te mogen ontwikkelen). 

- "De zoon van Michiel de Ruijter woonde . . . op Boom en Bosch (van 1860 tot 1883)" (Engel 
de Ruijter bezat Boom en Bosch in 1680 -1683, dus twee eeuwen eerder en maar voor korte 
t i jd) . 

- "Door de afgravingen van he t veen ontstonden o.a. de Maarsseveense p lassen" (nee, 
die onts tonden door ontzanding ten behoeve van de bouw van de Ut rech tse woonwijk 
Overvecht in de jaren 1950). 

- "de reis langs de Vecht . . . eindigt bij het plaatsje Muiden dat in 1944 al bestond. Tot in 
1963 kon je in Muiden nog iedere avond om 9.00 uur de papklok horen luiden." (ja, en 
meer dan duizend jaar eerder bestond Muiden ook al en lag er zelfs een van de belang
rijkste Middeleeuwse scheepvaarttollen!). 

Zo zou ik nog wel even kunnen doorgaan. Over storende spelfouten - zoals "De Weerd-
sluis" (waar de Weersluis bij de Vliegende Kraai wordt bedoeld; de Weerds lu is ligt bij he t 
begin van de Vecht in het noorden van de stad Utrecht) en "Oudsen" (voor de r idderhofstad 
Oudaen) heb ik he t dan verder maar niet. Wat een ellende allemaal! 

Vervalste geschiedenis kan ook versluierd worden aangeboden in de vorm 
van illustraties, zoals reconstructietekeningen van historische gebeurtenis
sen. Afbeelding 1 toont u hiervan een voorbeeld. Een prent kruipt veel dich
ter op de huid van de leerling en is vaak indringender dan welke tekst ook; 
het afgebeelde wordt gemakkelijk als de absolute waarheid beschouwd. 

Ik vrees dat de beschikbaarheid van computers en scanners, waarmee in 
korte tijd foto's ingrijpend kunnen worden vervalst, in de komende tijd de 
betrouwbaarheid van beeldmateriaal geen goed zal doen. 

Risico van moeilijk recht te zetten literatuurvervuiling 

Het lijkt wel of tegenwoordig bij beroepshistorici het trekken van aan
dacht voorrang heeft boven degelijk, waarheidsgetrouw onderzoek. Dat komt 
vermoedelijk omdat carrièrebeslissingen steeds vaker worden genomen op 
kwantitatieve in plaats van op kwalitatieve gronden: hoeveel boeken en arti
kelen heeft een historicus gepubliceerd; hoe vaak werd hij door anderen ge
citeerd? Daardoor wordt het aantrekkelijk om te schrijven over omstreden 
onderwerpen en gevestigde standpunten aan te vallen; dat roept reacties op 
waarin men veelvuldig wordt aangehaald! 

Zo vroeg Lägers zich af of de Middeleeuwse Otterspoordam (nabij de zuidgrens van 
Breukelen) wel echt heeft bestaan.1 1 Onze voorzitter weerlegde zijn verhaal doeltreffend,12 

maar Lägers was daarmee toch wel weer in de l i teratuur geciteerd! 
Een Amsterdams hoogleraar beweerde nog niet zo lang geleden da t At t ingahem niet een 

heel oude n a a m is voor Breukelen, zoals vrij a lgemeen werd aangenomen , m a a r voor 
(Oud) Zuylen. 1 3 Een gedachte die alleen al wonderlijk is omdat da t Zuylen vroeger als 
Zwesen bekend stond, en voor die kleine nederzetting ooit dus twee namen naas t en door 
elkaar heen in gebruik moeten zijn geweest, terwijl tegelijkertijd Breukelen, desti jds een 
belangrijk s t r eekcen t rum, blijkbaar enige eeuwen naamloos was! Ook zijn verhaa l mocht 
niet onweersproken blijven. 

Het ui twisselen van argumenten is een goede zaak; daardoor wordt duidelijker wat als 
historisch ju is t mag gelden. Maar zo nu en dan één stel van dergelijke ar t ikelen, om te 
la ten zien hoe men in he t geschiedkundige bedrijf te werk gaat , is wel genoeg. W a n t ik 
v raag mij af of de lezers gediend zijn met veel voor- en tegen-verhalen. Voor hen k u n n e n 
discuss ies be t e r vooraf worden gevoerd, met al leen publ ica t ie van h e t i j ze r s t e rke en 
degelijk met a rgumenten onderbouwde eindresul taat . 
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H e t a a n b i e d e n door a u t e u r s v a n m a n u s c r i p t e n m e t d i s s i d e n t e o p v a t t i n g e n die n i e t h e e l 
so l ide w o r d e n b e w e z e n h o o r t t h u i s i n e e n w e t b o e k v a n g e s c h i e d k u n d i g s t r a f r e c h t . R e d a c t i e s 
z o u d e n d e r g e l i j k e g e s c h r i f t e n a l l e e n v o o r p u b l i c a t i e m o g e n a c c e p t e r e n n a d a t ze d i e 
g r o n d i g door d e s k u n d i g e n h e b b e n l a t e n b e o o r d e l e n . 

Het risico van het publiceren van een dissidente opvatting is dat lezers die 
het verdere verloop van de discussie niet hebben gevolgd, die opvatting als 
de laatste en dus waarschijnlijk de juiste gaan beschouwen en die zonder 
meer overnemen. Zo iets als wat al is gebeurd met het Oukoop-verhaal van 
Buitelaar en het Liudger/Ruwiel-verhaal van kardinaal Simonis. Dan is een 
ongewenste en schadelijke vervuiling van de geschiedkundige literatuur het 
gevolg. Het duurt vaak lang en vraagt veel zorg voordat zulk gepubliceerd 
onkruid weer afdoende is gewied. 

Conclusie 

Een paar dingen zijn mij tijdens het nadenken over dit onderwerp goed 
duidelijk geworden: Een schrijver over geschiedenis moet zijn bronnen
materiaal altijd kritisch hanteren en zijn opvolgers die een verhaal op 
onderdelen nog eens opnieuw willen toetsen behulpzaam zijn door zijn 
bronnen in heldere noten te vermelden. En een lezer doet er verstandig aan 
zich bij het lezen kritisch af te vragen uit welke hoek zijn historische lectuur 
komt voordat hij of zij alles wat gedrukt staat voor waarheid aanneemt. 

Ik heb getracht in dit verhaal, door de keuze van de voorbeelden, ook wat 
onkruiden te wieden uit onze tuin van de geschiedenis. Het had nog veel lan
ger kunnen zijn, maar het is de vraag of dat de boodschap duidelijker zou 
hebben gemaakt. Mocht u willen reageren: gaarne. 
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