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Ballingschap leverde protestanten
status van geloofsheld op

17e-eeuwse
migranten uit de
Zuidelijke
Nederlanden
groeiden uit tot
voorbeeldgelovigen

De hugenoten die vluchtten om aan
vervolging te ontkomen, zijn welhaast
legendarisch. Minder bekend is hoe het de
stroom protestanten uit de Zuidelijke
Nederlanden verging. Historicus Johannes
Müller deed er onderzoek naar.

Nels Fahner

Leiden |TijdensdeTachtigjarigeOor-
log kwam er een enorme migratie-
golf op gang vanuit de Zuidelijke Ne-
derlanden. Meer dan honderddui-
zend mensen verlieten hun thuis in
Antwerpen, Gent of een andere plek
en vestigden zich in de Noordelijke
Nederlandenof inDuitsland enEnge-
land. Hoe hielden deze gevluchte lu-
theranen, calvinisten en doopsgezin-
dendeherinnering aanvervolging le-
vend? Op welke manier droeg het
verleden bij aan hun begrip van zich-
zelf ? Die vragen staan centraal in het
proefschrift Exile memories and the
Dutch Revolt. The narrated diaspora,
1550-1750waarophistoricus Johannes
Müller onlangs in Leiden promoveer-
de.

Bij protestantse vluchtelingen denken veel
mensen al snel aan de hugenoten. Is dat
ook de groep die in het onderzoek bedoeld
is?
,,Nee. Het gaat om Zuid-Nederlandse
vluchtelingen. De grootste groep
komt uit het gebied dat weer katho-
liek werd na 1585. Zij moesten toen
kiezen tussen of katholiekworden of
vertrekken. Ze vestigden zich niet al-
leen in Noord-Nederland, maar ook
in Duitsland en Engeland.”

Wat typeerde deze vluchtelingen? Rijk-
dom, hoge status, culturele elite?
,,Het waren mensen die de mogelijk-
heid hadden om te migreren. Voor
een deel waren het handelaren die
een goed netwerk hadden in steden
als Keulen en Frankfurt. Er waren
ook grote groepenWest-Vlaamse tex-
tielarbeiders bij. Maar over het alge-
meen waren de vluchtelingen waar
ik het over heb goed opgeleid. Daar-
door ben je jenatuurlijk ookbeter be-
wust vande inhoud van je geloof. Een
boer die alleen vandepastoor hoorde
hoe het zat, zouminder snel geneigd
zijn om over te stappen naar het pro-
testantse geloof. Het was dus deels
een elite die vertrok, maar er waren

ook mensen uit andere sociale lagen
bij.”

U hebt onderzoek gedaan naar protestan-
ten in Frankfurt, Haarlem, Leiden en Lon-
den. Waarom trokken ze juist naar deze
steden?
,,Het waren plekken waar werk was,
en waar de ballingen de vrijheid had-
den om hun geloof te belijden. Haar-
lemwas een stad die na de oorlog he-
lemaal weer opgebouwd moest wor-
den. Er was dus veel werk te doen. In
Leidenbloeide de textielindustrie op,
waardoor er behoefte was aan nieu-
we arbeiders.”

Welke rol speelde het geloof bij hun inte-
gratieproces?
,,Religie was in de Nederlandse Repu-
bliek vaak een heikel thema. De Ge-
reformeerde Kerk was de enige pu-
blieke kerk, maar omvatte maar een
kleindeel vandebevolking. In deZui-
delijke Nederlanden stond religie in
het teken van conflict. Je ziet dat de
ballingen iets van die retoriek mee-
nemen in hun omgangmet onderlin-
ge meningsverschillen. Gerefor-

meerde vluchtelingen bevochten in
pamfletten de doopsgezinden en an-
dersom. Dat ze zelf oorlogsvluchte-
lingen waren, maakte daarvoor niets
uit. Tegelijkertijd bezigden ze naar
buiten toe een ander discours. Hier-
bij werd benadrukt dat zij door hun
vlucht welvaart hadden gebracht en

hielpen om een stad als Haarlem op
te bouwen. Ze benadrukten ook juist
de eenheid van de Nederlanden en
gingen mee in de retoriek van Wil-
lem van Oranje dat er één vaderland
was. De ballingen stelden zich naar
buiten toe dus vaak niet op als vurige
protestanten, maar vooral als goede
Nederlanders. Internbezigdenze een
religieus discours, maar in het pu-
blieke domein niet. Als je je op grond
van je religie ging identificeren, liep
je gevaar om als een radicaal te wor-
den gezien.”

Zijn de mechanismen die u beschrijft terug
te zien in de migratiestromen van nu?
,,Wat vaak wordt gedacht is dat mi-
granten of helemaal veranderen of
dat ze juist alles van hun oude identi-
teit vasthouden. Die tegenstelling
klopt niet, en dat zie je ook in mijn
onderzoek terug. Migranten zijn op
meerdere plekken indewereld thuis.
Zoals Turken inDuitsland nu bijvoor-
beeld kerstbomen kopen, en zich zo-
wel Duitser als Turk voelen, zo was
dat vroeger ook al zo. Zo’n protes-
tantse migrant kon tegelijkertijd
Frankfurter en Antwerpenaar zijn.”

Welke rol speelde de Bijbel in de verwer-
king van de geloofsvervolging?
,,In de Bijbel gaat het natuurlijk
voortdurendover ballingschap, dat is
een rodedraad inveel verhalen.Abra-
ham, Mozes of Israël in Babylon. Of

de uitspraak van Jezus die oproept
het stof van je voeten te schudden als
je niet gastvrij wordt ontvangen.
Mensen konden daar uitstekend hun
eigen verhalen in terugvinden. Ze
vonden ook antwoorden op geloofs-
vragen: hoe kan het dat God dit heeft
toegelaten? In de Bijbel stelt God
mensen op de proef, en Abraham is
natuurlijk een ultieme geloofsheld.
Dat gaf vluchtelingen een interpreta-
tiemodel voor hun eigen situatie.”

Uw onderzoek laat een merkwaardige pa-
radox zien. Veel mensen die helemaal geen
buitenlandse roots hadden, gingen zich op
een gegeven moment met ballingen identi-
ficeren.
,,In de late zeventiende eeuw hing er
in heel protestants Europa een sfeer
van: onzeouderswistennogwaarhet
om draaide, maar wij zitten hier tus-
sen de naamchristenen die het alle-
maal niet serieus nemen. Piëtisten
stonden een nieuwe cultuur van
vroomheid en verdieping van per-
soonlijk geloof voor. Ze zochten naar
een exclusivering van het geloof. Het
verhaal van de ballingen, die als
vreemdeling in de maatschappij
stonden, sloot daar perfect bij aan.”

Hoe moet je die invloed van het piëtisme
waarderen?
,,Dat verlangen naar exclusiviteit
kan nare sektarische trekjes hebben,
maar er schuilt ook iets sympathieks

in het nietmeegaanmet demassa. Er
zijn bovendien ook emancipatoire
functies uit voortgekomen. De posi-
tie van vrouwen was in sommige pi-
etistische kringen beter. In Duitsland
is de eerste dierenbeschermingsorga-
nisatie door piëtisten opgericht. Er is
ook al gezegd dat die vluchtelingen-
mentaliteit het eeuwenoude christe-
lijke antisemitisme afremde. Dat is
zekerniet onjuist. Achterafwordtdat
wel verklaard vanuit de gedachte dat
als mensen zichzelf als een minder-
heid beschouwen, ze ook minder ge-
neigd zijn anderen naar het leven te
staan.”

Wat vond u het meest verrassende aan het
onderzoek?
,,We zijn snel geneigd om te denken
in vaste identiteiten.Maar je ziet heel
sterk dat het vluchteling zijn, het Ne-
derlander of Duitser zijn allemaal
door elkaar loopt. Er waren mensen
vanwiemaar één verre voorouder uit
de Zuidelijke Nederlanden kwam
maar die zich toch volledig met die
ballingenidentiteit konden identifi-
ceren. Het was voor mij verrassend
hoe dat werkte: die diaspora was
geen opstapeling van individuen die
wat zemeemaakten allemaal hetzelf-
de beleefden. De herinnering aan de
ballingschap fungeerde meer als een
verhaal waarmee je je in sommige
contexten kon identificeren, en in
andere juist weer niet.”

In Frankrijk worden pelgrimstochten georganiseerd waarbij gelovigen in de voetsporen treden van geloofs-
vervolgden uit het verleden. Foto: RD


