
Rechts langs de kerk in Vlodrop staat 
de wat mij betreft bekendste Indiaan 
van Limburg. Hij vormt onderdeel 

van een forse, vroom-katholieke beelden-
groep, die oorspronkelijk stond bij het 
inmiddels gesloopte franciscaner klooster 
Sankt Ludwig. Na het vertrek van de 
paters in 1979 werd het kunstwerk aan 
de Martinusparochie geschonken. Waar-
schijnlijk is het beeld rond 1912 gekapt 
door de in Limburg weinig bekende 
Duitse beeldhouwer B. Laurentius, die 
nog enkele andere beelden voor Sankt 
Ludwig maakte.

Wat en wie staan erop? De hoofdpersoon 
in het midden is missionaris Franciscus 
Solanus (1549-1610), die met zijn rechter-
hand een kruis stevig omhooghoudt. Hij 
draagt een eenvoudige pij die ter hoogte 
van zijn middel wordt ingesnoerd door 
een touw met drie knopen. Daar hangt 
een ander kruis aan en verder een rozen-
krans. De meeste ouderen zullen de bood-
schap direct begrijpen: dit is een heilige die 
wijst op Christus als het heil der mensheid. 
De missionaris is veel groter dan de twee 
andere figuren. Links van hem knielt 
- onmiskenbaar vanwege diens enorme 
hoofdtooi, rok en tomahawk - een Indiaan 
en rechts van Franciscus staat een Indianen-
kind. Beiden kijken vol nederig verlangen 
op naar de missionaris die hen echter geen 
blik waardig gunt en geheel op het hoge 
kruis is gericht.

Op de zijkanten op de sokkel bevinden 
zich nog twee ronde reliëfs. Links musi-
ceert dezelfde Franciscus samen met twee 
Indianen en rechts zien we de heilige met 

‘Franciscus Solanus musiceert met de Indianen’, Standbeeld 

Franciscus Solanus Vlodrop, reliëf linkerzijde (afb. auteur).
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De media hebben er de afgelopen maanden 
uitvoerig over bericht: de nog steeds zeer populaire 
Winnetou-boeken van Karl May (wie heeft ze niet 
gelezen!) worden uit de winkels gehaald omdat ze 
racistisch zouden zijn. May romantiseert de 
onderdrukking van de Indianen en omringt hen met 
allerlei clichés en stereotypen, zo luidt de kritiek. 
Het is en blijft een vreemde beslissing al is het maar 
omdat de echte held in de romans van May niet de 
blanke Old Shatterhand is, maar juist het gekleurde 
opperhoofd Winnetou. 

In deze bijdrage wordt aan de hand van een 
Limburgse casus ingegaan op de zeer actuele vraag 
of een standbeeld in de publieke ruimte kan blijven 
staan indien het gedrag van de afgebeelde ‘held’ op 
dit moment politiek-moreel wordt verworpen.

JOS H. POULS

Joseph (Jos) Hubertus Pouls uit Meijel studeerde kunstgeschiedenis en geschiedenis 

aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Hij doceerde kunst- en cultuurgeschie-

denis (1982 tot 2012) aan resp. de Katholieke Leergangen in Sittard, de Fontys 

Hogeschool voor de Kunsten en de Hogeschool Zuyd en was universitair docent 

cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit (1984 tot 2021). In 2002 promo-

veerde hij aan de KUN op een onderzoek over de Bisschoppelijke Bouwcommissie 

van Roermond. Pouls is lokaal en regionaal actief als kunst- en cultuurhistoricus.  

Een heilige
met Indiaan
in Vlodrop



vissen in zijn handen. De inscriptie op de 
sokkel is nauwelijks leesbaar, maar bekend 
is dat het gaat om een vrome tekst in het 
Duits uit het Bijbelboek Jesaja, waarin 
gerefereerd wordt aan de taak van de 
missionaris, namelijk het brengen van  
de blijde boodschap. 
 
De hoofdfiguur is dus de Spanjaard  
Franciscus Solanus. Die missioneerde  
eerst in Spanje en vanaf  1589 met groot 
succes onder de Indianen en kolonisten  
in Noord-Argentinië, Paraguay en Peru. 
Hij sprak vele talen. Franciscus kon goed 
viool spelen en musiceerde veel met de 
inheemse bevolking, vandaar dat hij 
gewoonlijk wordt afgebeeld met een viool. 
Hij stierf  in 1610 in Lima en verwierf  de 
eretitel ‘Apostel van Midden-Amerika’.  
In 1726 werd Solanus heilig verklaard. 

INTERNATIONAAL DEBAT  
OVER WESTERS KOLONIALISME  
EN RACISME
Tijdens de jaren van het Rijke Roomse 
Leven, pakweg 1900-1960, was het monu-
ment van Vlodrop heel ‘normaal’. Nie-
mand stoorde zich eraan, integendeel: 
Franciscus Solanus was een geweldig 
voorbeeld voor iedereen. Zijn werk in de 
missie sloot aan bij het katholieke ideaal 
van vrome en stoere mannen die met 
gevaar voor eigen leven de ‘eeuwige 
waarheid’ verkondigden onder de veelal 
bruine of  zwarte bewoners in Afrika, Azië 
of  Latijns-Amerika. Missionarissen zoals 
Solanus bevrijdden de ‘primitieve’ inlan-
ders van bijgeloof  en achterlijkheid en 
verdienden daarom breed navolging. 

De tijden zijn echter veranderd. Sinds een 
jaar of  tien wordt er in de Westerse wereld 
volop, soms zelfs op leven en dood, gede-
batteerd over de verhouding wit-zwart en 
de daaruit voorvloeiende sociale ongelijk-
heid. Een belangrijke aanjager van de 
kritiek is de Black Lives Matter-beweging, 
die het Westerse kolonialisme en racisme, 
zowel van vroeger als van nu, hekelt. De 
moord op de zwarte Amerikaan George 
Floyd in mei 2020 door een blanke politie-
man vormt het voorlopige dieptepunt en 
lokte enorme protesten uit in de hele 
wereld. Ook de kritiek op Zwarte Piet 
moet binnen deze context worden bezien.

DEMASQUÉ DER NATIONALE  
HELDEN
In het kielzog van Black Lives Matter worden 
momenteel veel standbeelden ter discussie 
gesteld. Door critici worden deze be-
schouwd als een soort ‘heiligenverering’, 
als symbolen van macht die de ongelijke 
situatie helpen bestendigen. Standbeelden 
koloniseren als het ware de publieke 
ruimte. Meestal betreft het beelden van 
witte koningen, heersers en militairen die 
afschuw opwekken. De stenen ‘helden’ 
vormen in de ogen van de (vaak gekleur-
de) critici onderdeel van een systeem van 
onderdrukking en uitbuiting dat nog 
steeds bestaat. 

Al jaren voor de opkomst van Black Lives 
Matter was in Nederland sprake van een 
heftig standbeeld-debat. Het betreft het 
beeld van de beroemde VOC-gouverneur 
Jan-Pieterszoon Coen in Hoorn. Coen 
wordt verweten dat hij zich in 1621 schul-
dig heeft gemaakt aan genocide op de 

inlandse bevolking van de Banda-eilanden. 
Wonder boven wonder staat het beeld nog 
steeds op zijn sokkel, maar het is inmid-
dels wel voorzien van een tekst die stevige 
kanttekeningen plaatst bij Coens ‘helden-
dom’. 

In Amerika moeten niet alleen beelden van 
de zuidelijke helden van de Burgeroorlog 
eraan geloven maar ook de grote Colum-
bus; in Boston werd de ontdekkingsreiziger 
zelfs letterlijk onthoofd omdat ook hij de 
inheemse bevolking heeft onderdrukt. In 
België staan vooral de beelden van ‘Con-
go-uitbuiter’ koning Leopold II bloot aan 
bekladding en vandalisme. 

Niet alleen moeten in de ogen van critici de 
standbeelden van foute personen worden 
verwijderd, maar ook dienen naar hen ge- 
noemde straten een andere naam te krijgen.
Zelfs Willem van Oranje, de Vader des 
Vaderlands, blijkt allerlei problematische 
kanten te hebben gehad die met name voor 
Limburg erg nadelig hebben uitgewerkt. 

In het kielzog van het demasqué der 
nationale helden ligt momenteel zelfs  
het complete erfgoed van de complete 
Gouden Eeuw onder het vergrootglas.  
En bijna wekelijks lezen we over een 
stadsbestuur dat excuses maakt voor  
zijn historische rol in de slavenhandel. 

RUZIE OVER STANDBEELD  
PEERKE DONDERS
Ook beelden van missionarissen ontlopen 
niet altijd de dans. In Amerika zijn er al 
enkele van hun sokkel getrokken door 
boze menigtes, terwijl andere werden 

Links: monument van Peerke Donders in het Wilhelminapark 

in Tilburg, 1926 (afb. Wikimedia Commons). Rechts: stand-

beeld Franciscus Solanus, Vlodrop (afb. auteur).
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beklad. Dit is vooral opvallend omdat het 
juist missionarissen waren die vaak op-
kwamen voor de rechten van de inlanders. 
Franciscus Solanus is daarvan een goed 
voorbeeld.

Dichtbij speelt al sinds enkele jaren het 
debat rond een beeld van de missionaris 
Peerke Donders uit Tilburg. Donders 
missioneerde in de 19de eeuw in Suriname 
en kreeg in 1926 in Tilburg een fraai 
standbeeld waar we hem zien, terwijl hij 
de hand legt op het hoofd van een knielen-
de, zwarte Surinamer. Over dit monument 
bestaat sinds een jaar of  vijf  ophef; de 
Tilburgse politicus van Antilliaanse af-
komst, Kenneth Cuvalay, ziet Donders 
vooral als een racist, iemand die heeft 
geprofiteerd van de structuur die koloni-
satie en slavernij in stand hield. De blik in 
zijn ogen representeert het superioriteits-
denken, aldus Cuvalay. Donders kijkt 
neer op de Surinaamse man, doet alsof  
die inferieur is, hulpeloos, krachteloos en 
overgelaten aan diens christelijke barm-
hartigheid. Het standbeeld van Donders 
moet daarom in zijn ogen weg. 

Om de ophef  te stoppen, werd er door 
de gemeente een informatiebord geplaatst 
waarin duidelijk wordt gemaakt dat de 
opvattingen van 1926 niet meer de onze 
zijn en dat het standbeeld gezien kan 
worden als ‘symbool van koloniale over-
heersing’.

De discussie bleef  echter ook daarna 
voortduren, vooral omdat veel Tilburgers 
Donders juist zien als een held, iemand die 
vol liefde en opofferingsgezindheid werkte 

voor Surinaamse leprozen. Donders was 
geen racist, integendeel. De gemeente 
plaatste daarom recent een nieuw infor-
matiebord met daarop allerlei verwijzin-
gen in het besef  dat de discussie ongetwij-
feld zal voortduren. Ingewikkeld!

MOET DE GESCHIEDENIS WORDEN 
GEFOTOSHOPT?
Terug nu naar Vlodrop. Het is een cliché, 
maar wel heel waar: sinds het ontstaan 
van het beeld van Franciscus Solanus rond 
1912 en zeker sinds zijn herplaatsing in 
1979, is de wereld ingrijpend veranderd. 
Het beeld dateert uit een geheel ander 
tijdsgewricht dan het onze. Niemand 
denkt tegenwoordig nog over Indianen op 
een manier zoals hier wordt getoond. Al in 
1979, toen het beeld zijn plek kreeg naast 
de kerk, moet menigeen de wenkbrauwen 
hebben gefronst, maar anno 2022 oogt het 
als een anachronisme, zelfs karikatuur.

Toch is dit allerminst een pleidooi om het 
monument te verwijderen, integendeel. 
Het laat namelijk heel concreet zien hoe 
vroeger werd gedacht over (on)gelijkheid 
en toont ook dat mensen en opvattingen 
kunnen veranderen. Aan de hand van het 
beeld kan dat proces fraai worden toege-
licht. Bovendien: als het criterium is dat 
kunst en erfgoed ‘politiek en moreel 
correct’ moeten zijn, dan blijft er weinig 
over om te bewaren! Daarom moet het 
beeld gewoon op zijn plek blijven, maar 
wel voorzien van een heldere en even-
wichtige toelichting. De geschiedenis kan 
niet worden gefotoshopt, maar moeten 
we ons blijven herinneren inclusief  al zijn 
ongemakken.  

Boekverslag
JOS VAN ENGELSHOVEN

in opspraak
CHRÉTIEN SCHOUTETEN

Om over de affaire Debye (zie kader) een 
toneelstuk te schrijven kwam mij aanvan-
kelijk vreemd over. Wat kon dit nog 
toevoegen aan alle al gevoerde discussies 
en ingenomen standpunten? Na lezing 
moest ik mijn mening echter herzien. 
Dit uitstekend geschreven toneelstuk 
brengt de dilemma’s en ethische keuzes 
waar de hoofdrolspelers van dit drama 
mee worstelden, scherp voor het voetlicht. 

Vier personages, die deze hoofdrolspelers 
representeren, discussiëren over Debye’s 
gedrag in Nazi-Duitsland en over inge-
nomen standpunten, eigen opvattingen en 
bijbehorende dilemma’s. Die gesprekken 
vinden plaats in een Maastrichts café 
gedurende een periode van ongeveer twee 
jaar tussen het verschijnen van het Boek 
Einstein in Nederland. Een intellectuele 
biografie (Rispens, 2006), waarin Debye 
beschuldigd wordt en het oordeel van 
de ethische commissie (2008). 

De kastelein Sjeng Loontjes, een Debye 
adept, verdedigt Debye fel evenals Debby, 
de in Amerika wonende kleindochter van 
Debye. Finie Dassen, de rector magnificus 
van de Maastrichtse universiteit (UM), 
is zeer kritisch over Debye’s gedrag in 
nazi-Duitsland en vindt dat hij niet langer 
als rolmodel voor de studenten gehand-
haafd kan blijven. Titus Dennema, histori-
cus van het NIOD, wil uitsluitend verslag 
doen van objectief  aantoonbare feiten en 
verre blijven van speculatie. 

Elk van de elf  scènes uit het toneelstuk 
behandelt een facet van verdachtmaking 
en verdediging in dialogen tussen de 
kastelein en de rector magnificus van de 
UM, dan wel de historicus van het NIOD. 
Niemand weet met zekerheid wat er 
gebeurd is, want Debye heeft er nooit iets 
over losgelaten. Alleen in een brief  aan 
zijn promotor schrijft hij vlak voor zijn 
vlucht naar Amerika: ‘… dus niet opgeven 
en altijd bereid zijn om het Goede dat 
voorbijkomt te grijpen zonder het Slechte 

‘Franciscus Solanus als visser’, Standbeeld Franciscus Solanus Vlodrop, reliëf rechterzijde (afb. auteur). 
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meer kans te geven’. Dennema zegt 
daarop: ‘Dat kun je wel zeggen, maar 
heeft hij dat ook in de praktijk gebracht?’ 
De adept beoordeelt zo’n uitspraak van 
Debye positief  en een historicus kan er 
niets mee. Tegenstellingen komen zo 
helder voor het voetlicht. 

De belangrijkste beschuldigingen komen 
zo aan bod. Had Debye de brief  die hij 
met Heil Hitler ondertekende, vrijwillig 
geschreven of  werd hij door de omstandig-
heden gedwongen? Sjeng vindt dat laatste, 
maar de historicus is van mening dat 
Debye ook ontslag had kunnen nemen. 
Ook Debye’s weigering de Duitse nationa-
liteit aan te nemen, zijn plotselinge vertrek 
naar Amerika en de vraag of  Debye een 
opportunist was, komen in deze discussies 
scherp aan de orde. De vooringenomen-
heid van de verdedigers staat daarbij 
lijnrecht tegenover het streven naar objec-
tiviteit van de historicus en de angst voor 
imagoverlies van de bestuurder. 

Voor elk standpunt blijkt wel iets te 
zeggen, maar wat is de waarheid? Ook 
de historicus geeft geen antwoord op de 
vraag of  Debye verwijtbaar gehandeld 
heeft: ‘Ik ben historicus en geen ethicus’. 
Een ethische commissie hakt de knoop 
door en zegt dat we nu zeventig jaar na 
dato de daden van Debye niet meer in 
context kunnen beoordelen, en adviseert 
het gebruik van de naam Debye voor de 
aanduiding van instituut en prijs te hand-
haven. Sjeng ziet dit als een volledige 
rehabilitatie, terwijl de UM dit advies naast 
zich neerlegt. Groter kan de tegenstelling 
niet zijn. 

Dit sterk geschreven toneelstuk, dat 
gebaseerd is op degelijk bronnenonder-
zoek, leest vlot en zal iedereen die zich 
destijds met de affaire heeft beziggehou-
den, opnieuw aan het denken zetten. 

Misschien komt de waarheid nog ooit 
aan het licht als de bronnen van de 
Engelse geheime dienst (M16) ontsloten 
worden. Mag je Debye echter zo lang 
verdachte laten?  

DE AFFAIRE DEBYE
De veel gelauwerde Maastrichtse wetenschapper en 

Nobelprijswinnaar (1936) Pie Debye (1884-1966) raakte 

in opspraak door beschuldigingen van antisemitisme 

en collaboratie met nazi-Duitsland. Die beschuldigingen 

werden geuit in het boek Einstein in Nederland. Een 

intellectuele biografie van S.I. Rispens (2006). 

De maatschappelijke commotie en wetenschappelijke 

polemiek die hierdoor ontstond, vroegen om een 

betere historische onderbouwing. Het NIOD (destijds 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) 

onderzocht de bronnen en concludeerde dat deze 

authentiek waren. 

De universiteiten van Maastricht en Utrecht, maar ook 

de gemeente Maastricht en de Edmond Hustinx-stich-

ting waren hierdoor ernstig in verlegenheid gebracht 

omdat zij Debye eerden met een prijs en een onder-

zoeksinstituut waaraan de naam van Debye verbonden 

was. Beide universiteiten besloten toen zich niet langer 

te verbinden aan de naam Debye. 

De gemeente Maastricht en de Edmond Hustinx-stich-

ting wilden eerst meer onderzoek. Het NIOD kreeg 

vervolgens opdracht van het ministerie van OC&W 

(Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de beweringen 

van Rispens te onderzoeken. In haar uitvoerig rapport 

zwakte het NIOD de beschuldigingen van Rispens af. 

Debye was, volgens het NIOD, geen nazi-collaborateur 

maar een opportunist die met de nazileiders samen-

gewerkt had. Het NIOD sprak zich echter niet uit over 

de vraag of Debye verwijtbaar gehandeld had. 

Beide universiteiten vroegen een ethische commissie 

onder leiding van Jan Terlouw advies over het al dan 

niet gebruiken van de naam Debye. Na intensieve 

bestudering van het NIOD-rapport en gesprekken 

met de auteur adviseerde deze commissie de naam 

van Debye in ere te herstellen en opnieuw voor prijs 

en instituut te gebruiken. Er was immers geen enkel 

bewijs dat Debye met de nazi’s had gesympathiseerd 

of gecollaboreerd, en evenmin was bewezen dat Debye 

ooit Jodenhaat had getoond. De universiteit van 

Utrecht nam dit advies over maar de universiteit van 

Maastricht niet. Bij de Maastrichtse universiteit bleef 

Debye in de ban. 

Nobelprijswinnaar prof. Dr. Dr.H.C. P.J.W. (Pie) Debye (1884-1966). Collectie auteur.
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