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Petje af voor iedere historicus die het aandurft een 
geschiedenis van Duitsland te schrijven ‘vom 
Anfang bis zur Gegenwart’. Petje af dus voor 

Georgi Verbeeck die een vlot leesbaar boek heeft geschre-
ven waarin de geschiedenis van Duitsland van Tacitus’ 
Germania tot de eerste vrouwelijke bondskanselier op 
heldere wijze uiteen is gezet. Overzichtswerken als deze 
zijn belangrijk voor het vakgebied omdat ze nieuwe vragen 
stellen aan de geschiedenis, en ook nieuwe antwoorden ge-
ven, die een ander licht werpen op de actualiteit. Dit soort 
boeken kunnen gelezen worden als een tussenstand van 
het vakgebied of als egodocument van de auteur. 

Verbeecks boek is vooral bedoeld als leerboek voor 
studenten, en in die opzet 
is het zeker geslaagd. 
In een interview met 
Duitslandweb noemt hij 
het een Belgisch boek 
omdat het eerder begint 
dan de Verlichting of het 
Duitse Keizerrijk, cesuren 
die in Nederland sterk 
leven. Hij presenteert zijn 
geschiedenis als een eeu-
wenlange zoektocht naar 
die Erfindung der Nation. 
Daarbij stelt hij steeds de 
vraag of ontwikkelingen ‘typisch Duits’ zijn of beter in 
een Europese, Westerse of mondiale context kunnen 
worden geplaatst. Als kapstok gebruikt hij de (negatieve) 
Sonderwegthese, waarmee het unieke karakter van het 
nationaalsocialisme wordt verklaard vanuit een afwij-
kend historisch ontwikkelingspatroon. De fundamenten 
van de fatale uitzondering zijn volgens hem al vroeg in 
de geschiedenis gelegd. Dat deze these inmiddels sterk 
ter discussie staat lijkt de auteur weinig te deren. Critici 
doet hij naar  mijn smaak iets te gemakkelijk af als 
‘neomarxistisch’: de van origine Britse historici David 
Blackbourn en Geoff Eley bespreekt hij in één adem met 
de marxistische historici uit de DDR. 

Het is dus niet verwonderlijk dat de auteur bij zijn 
beschrijving van de middeleeuwen en de vroegmoderne 
tijd begrippen hanteert die de Sonderwegthese onder-
bouwen. Zo werden volgens hem al in de middeleeu-
wen de kiemen gelegd van de verspätete Nation. Door 
het ontbreken van één hoofdstad, zoals in Frankrijk 
of Groot-Brittannië, was er geen bestuurlijk centrum 
van waaruit nieuwe impulsen voor handel, nijverheid 
en cultuur werden gegeven. De verwoestingen van de 
Dertigjarige Oorlog (1618-1648) versterkten dit proces: 
het centrale gezag werd gekortwiekt en de macht versnip-

perd. Verbeecks inschatting dat Duitsland een machte-
loze speelbal van Europa werd lijkt me echter niet geheel 
juist. Inderdaad was het Heilige Roomse Rijk der Duitse 
natie een tandeloze constructie. Maar de diverse Duitse 
landen konden wel degelijk een vuist maken. Anders 
waren zij met het grootste gemak ingenomen door groot-
machten als Frankrijk, het Russische Rijk, Zweden en de 
Republiek. Het tegendeel was het geval. De Republiek der 
Verenigde Nederlanden had in de periode van het ramp-
jaar 1672 tot aan de Pruisische inval in 1787 zelfs steeds 
meer te duchten van diverse Duitse vorsten. 

Ook cultureel gezien doet Verbeek de Duitse landen 
in de vroegmoderne tijd tekort wanneer hij Leibniz 

een uitzondering in een 
culturele woestenij noemt. 
Door de sterke focus op het 
rijk als geheel komen de 
grote sociale, culturele en 
politieke verschillen tussen 
bijvoorbeeld Pruisen, het 
Rijnland en Beieren in dit 
boek nauwelijks aan bod. 
Ook is er weinig aandacht 
voor het functioneren 
van instituties binnen 
het Heilige Roomse Rijk, 
voor de rituelen van de 

‘eeuwigdurende’ Rijksdag in Regensburg of de lang-
durige invloed van de Rijkskerk, die pas in 1803 werd 
gebroken, toen met het Reichsdeputationshauptschluss 
niet alleen het grote aantal vorstendommen aanzienlijk 
werd ingeperkt, maar ook de invloed van de bisschoppen 
sterk werd teruggedrongen en de kerk bovendien grote 
stukken land verloor. Natuurlijk, de auteur moest zich 
beperken, maar gezien de mooie ondertitel van het boek 
had ik hier wel wat meer over willen lezen. 

In het tweede deel van het boek klinkt Verbeecks 
eigen analyse veel sterker door, te beginnen met een 
goed hoofdstuk over de wording van de natie in de lange 
negentiende eeuw, van 1789 tot 1918. Door deze periode 
aaneensluitend te beschrijven kan hij uitvoerig ingaan 
op de Fehlentwicklung van de Duitse geschiedenis die 
hij terugvoert op zowel buitenlandspolitieke (het late 
verschijnen van de natie op het wereldtoneel) als bin-
nenlandse factoren (de gebrekkige ontplooiing van de 
Duitse liberalen, eerst onderdrukt en later te verdeeld 
om een vuist te maken). Verbeeck laat bewust de moge-
lijkheid aan zich voorbijgaan om de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog als één periode te beschrijven, als een 
‘tweede dertigjarige oorlog’, een term die onder meer 
door de historici Arno J. Mayer en Hans-Ulrich Wehler 
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is gebruikt. Ook relativeert hij de internationale invloed 
op het nationaalsocialisme: omdat Hitlers Derde Rijk in 
veel opzichten een unicum is in de geschiedenis, moet 
de voorgeschiedenis ervan in de nationale geschiedenis 
worden gezocht en niet erbuiten. 

Interessant is dat Verbeeck de naoorlogse Duitse ge-
schiedenis juist niet als typisch Duits beschrijft. Volgens 
hem werd met de militaire, politieke, economische en 
psychologische Zusammenbruch in 1945 een periode 
definitief afgesloten. De twee Duitse staten die erop 
volgden waren het product van de Koude Oorlog. Maar 
waar de Bondsrepubliek heel geleidelijk veranderde in 
een postmaterialistische, postindustriële, postmoderne 
samenleving, overleefden in de DDR nog wel enkele 
‘typisch Duitse’ tradities. Aan het DDR-regime worden 
diverse Duitse stereotypen toegeschreven, zoals een 
autoritair bestuur, gezagsgetrouwheid, verbondenheid 
met de Heimat, orde, discipline, vlijt en arbeidszin. En de 
bevolking vluchtte in een aan de Biedermeiertijd ont-
leende huiselijkheid en in de klassieke cultuur.

Verbeeck onderscheidt twee belangrijke ontwikkelin-
gen die borg stonden voor de internationale inbedding 
van Duitsland. Ten eerste is het ‘herinneringsimperatief ’, 
het sinds de jaren tachtig niet meer weg te denken debat 
over het verleden, van groot belang voor de overgang 

naar een postnationale cultuur. Door de bewustwor-
ding van de pijnlijke Duitse geschiedenis en de nadruk 
op de cesuur van ’45 verloor het belang van de natie als 
referentiekader sterk aan betekenis. Na de val van de 
Muur gingen ook de bewoners van de nieuwe deelstaten 
hierin mee: zij rekenden af met het Stasiverleden in een 
voor hen geheel nieuwe debatcultuur. Ten tweede werd 
de ontwikkeling naar een postmoderne, pluralistische, 
ironische samenleving bevestigd door een in de jaren 
zestig en zeventig ingezette stille revolutie, die leidde 
tot geheel nieuwe stijl- en omgangsvormen in de poli-
tiek, cultuur en samenleving. Zo zijn de vraagstukken 
waar de Bondsrepubliek in de eenentwintigste eeuw mee 
wordt geconfronteerd, van emancipatie, immigratie tot 
duurzaamheid, nauwelijks nog typisch Duits te noemen. 
Waar de oude Bonner Republik krampachtig zocht om 
stinknormal te zijn, werd dit het verenigde Duitsland in 
de schoot geworpen. Voor het eerst in de geschiedenis 
werd het ideaal van ‘eenheid in vrijheid’ gerealiseerd. 
Verbeecks boek leest als een Erfolgsgeschichte met een 
lange aanloop. Het biedt genoeg discussiestof; ook in die 
zin is het geslaagd.

H a n c o  J ü r g e n s
Duitsland Instituut Amsterdam
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AlgemeenHet is een cliché dat 
Nederland zich 
als handelsnatie 

meer richt op het overzeese 
dan op de landmassa’s in 
het oosten. Wat de histori-
ografische aandacht voor 
Polen betreft, is het cliché 
echter waar. Hoewel beide 
landen sinds 1990 door 
maar twee, inmiddels open, 
grenzen van elkaar geschei-
den worden, verscheen pas 
in 2011 een wetenschappe-
lijk overzichtswerk van de 
Nederlands-Poolse betrek-
kingen. Het gebrek aan 
aandacht blijkt bovendien 
wederzijds. De Poolse historicus Wojchiech Kriegeisen 
stelt in de bundel vast dat de historische interesse voor 
Nederland in Polen vrijwel omgekeerd evenredig is aan het 
belang dat Nederland voor de Poolse cultuur heeft gehad 
(p. 27-28). Na de eerste aanzet van kunsthistorica Lucia 

Thijssen in 1992 met 1000 
jaar Polen en Nederland had 
nog niemand een poging 
gedaan het desideratum van 
een wetenschappelijk over-
zichtswerk te vullen.

De in de bundel be-
schreven afstandelijkheid 
in de Nederlands-Poolse 
relatie ten tijde van de 
Koude Oorlog, lijkt in de 
geschiedschrijving dus nog 
nauwelijks overwonnen 
te zijn. Dat die geschiede-
nis echter wel degelijk van 
belang is, toont de bundel 
aan met de behandeling 
van sleutelmomenten als 

de vroegmoderne Oostzeehandel, de Poolse bijdrage aan 
de bevrijding van Nederland in 1945 en de wederzijdse 
afhankelijkheid van Oost en West onder de dreiging van 
de atoombom.

Deelstudies naar enkele van deze onderwerpen be-
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stonden al wel en verschillende specialisten op dit gebied 
werkten aan de bundel mee. Eén van de boekredacteurs, 
professor Ryszard Żelichowski, houdt zich bezig met 
de naoorlogse Nederlands-Poolse betrekkingen. Ook 
auteurs als Floribert Baudet, Maria Bogucka en Idesbald 
Goddeeris schreven eerder studies over de relaties of 
beeldvorming tussen beide landen. Andere auteurs 
schrijven hun artikel voor deze bundel vanuit een brede-
re interesse in de buitenlandse politiek van Nederland of 
Polen. Dit geldt ook voor de twee Nederlandse redacteurs 
Duco Hellema, professor aan de Universiteit Utrecht, 
en Bert van der Zwan, historicus bij het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken.

De bundel is chronologisch opgebouwd van de zes-
tiende eeuw tot het heden. De eerste vier eeuwen worden 
behandeld in drie overzichtsartikelen van Bogucka, 
Kriegeisen en Goddeeris. Het ambitieuze artikel van 
Bogucka biedt interessante inkijkjes in de zestiende-
eeuwse betrekkingen, maar verliest zich soms in de 
omvang van het verhaal. Kriegeisen en Goddeeris zijn 
bescheidener en weten daardoor coherentere case studies 
over de Nederlandse waarneming van Polen neer te zet-
ten. 

De eerste helft van de twintigste eeuw wordt be-
schreven aan de hand van drie voorbeelden van 
Nederlands-Poolse betrokkenheid. Remco van Diepen 
geeft een interessante beschrijving van de Nederlandse 
Volkerenbondsbemoeienis met het pril onafhankelijke 
Polen. Magdalena Hułas biedt een uitstekend overzicht 
van de situatie en betrekkingen van de Nederlandse en 
Poolse regeringen in ballingschap. Ben Schoenmaker, ten 
slotte, schrijft een spannende militaire geschiedenis van 
de Poolse bijdrage aan de Nederlandse bevrijding, met de 
benodigde aandacht voor de reacties in de Nederlandse 
bevolking. 

De naoorlogse verhouding van het anticommunis-
tisch ingestelde Nederland ten opzichte van Polen was 
koel en zwenkte mee met de Poolse pendelbeweging 
tussen liberalisme en repressie. Dat blijkt uit de arti-
kelen van de Nederlandse historici Hellema en Baudet, 
de Poolse historicus Żelichowski en de diplomaat 
Edy Korthals Altes. De zeer verschillende artikelen 
overlappen elkaar in tijdspanne, waardoor de Koude 
Oorlogsdiplomatie het intensiefst beschreven onderwerp 
uit het boek vormt. Wanda Jarząbeks studie van Polen 
in het Helsinkiproces is daar een goede aanvulling op, 
maar laat helaas de relatie tot Nederland geheel buiten 
beschouwing. 

In de laatste vier artikelen staat de Poolse toetreding 
tot de NAVO en de EU centraal. Duco Hellema en Lotte 
Kadee geven evenals Bianca Szytniewski en Mathieu 
Segers een interessant overzicht van de Nederlandse visie 
op de Poolse toetredingen. Henryk Szlajfer en Agnieszka 
Cianciara bieden een (persoonlijk) inzicht in de Poolse 
kant van het verhaal, maar helaas ook hier zonder verwij-
zingen naar Nederland. 

De congresbundel is er wonderbaarlijk in geslaagd 
een enorme tijdsperiode te omspannen, maar het vullen 
van een dergelijk historiografisch gat is geen gemakkelijk 
taak. De chronologische volledigheid die het boek na-
streeft, brengt het probleem met zich mee, dat artikelen 
voor een zeer breed publiek in beide landen begrijpelijk 
moeten zijn. Niet elke auteur slaagt daarin. Ook hebben 
sommige artikelen, mogelijk door de afwezigheid van een 
grand narrative, een wat anekdotisch karakter. Bovenal 
lijdt het boek aan de gebrekkige samenhang die vaak 
aan congresbundels eigen is. Hoewel de auteursschare 
evenwichtig verdeeld is naar nationaliteit, belicht de 
overgrote meerderheid van de artikelen de relaties vanuit 
Nederlands perspectief. Daartegenover staan enkele ar-
tikelen van Poolse auteurs waarin Nederland weer geheel 
niet aan de orde komt. Positieve uitzonderingen vormen 
de artikelen van Magdalena Hułas en van Szytniewski 
en Segers, die erin slagen door het gebruik van bronnen 
uit beide landen een ware wéderzijdse geschiedenis van 
betrekkingen en waarnemingen te schetsen. 

Het boek begint met het vullen van een lacune in 
de Nederlandse en Poolse historiografie, maar laat ook 
zien dat het werk nog niet geklaard is. Veel onderwerpen 
verdienen nog nadere uitwerking, vooral de Poolse visie 
op Nederland en de wederzijdse betrekkingen, maar 
ook de blik voorbij de diplomatieke dimensie naar de 
maatschappelijke impact van bijvoorbeeld wederzijdse 
migratie of de herinnering aan de Poolse bevrijders. 
Die volgende stap mag wat mij betreft gezet worden op 
de manier van Hułas en Szytniewski en Segers: studies 
waarin beide landen naast elkaar en in verbinding met 
elkaar staan, met aandacht voor bronnen uit beide lan-
den. Deze Pools-Nederlandse historiografische samen-
werking is daartoe een eerste aanzet. Het is toe te juichen 
als een volgend gezamenlijk project de leemte verder zou 
vullen. 

C h r i s t i e  M i e d e m a
Duitsland Instituut Amsterdam
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Er zijn grofweg drie 
typen bundels over 
wetenschappers. 

Het eerste type bestaat uit 
een aantal studies over een 
oeuvre. Het tweede type 
bundel is een variant van 
de auteursbundel, maar 
zoomt in op een specifiek, 
invloedrijk artikel waarmee 
de bundel opent. Hierop re-
ageren vervolgens een aantal 
specialisten. Dan zijn er, ten 
derde, bundels die een ge-
zaghebbend boek bespreken. 
In al deze gevallen is het gebruikelijk — mits de auteur 
nog in leven is — dat hij of zij reageert op de kritieken en 
de commentaren. 

De onderhavige bundel kan in geen van de genoemde 
categorieën worden ingedeeld. Hoewel de inleiding en de 
achterflap beloven dat de artikels zijn georganiseerd rond 
de ‘baanbrekende studie’ van Siep Stuurman getiteld De 
uitvinding van de mensheid. Korte wereldgeschiedenis 
van het denken over gelijkheid en cultuurverschil (2009), 
waarmee het een bundel van het derde type lijkt, ont-
breekt een inhoudelijke reactie van Stuurman. In plaats 
daarvan eindigt het boek met de neerslag van een college 
dat Stuurman op 10 september 2010 gaf bij zijn afscheid 
als hoogleraar Europese geschiedenis aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Die bijdrage, hoe interessant 
ook, gaat totaal niet in op de commentaren die eraan 
vooraf gaan. Een ander atypisch aspect is dat in veel 
bijdragen de band met het bewuste boek van Stuurman 
beperkt blijft tot een plichtpleging in de eerste of laatste 
zinnen van de bijdrage (bijvoorbeeld bij Marianne Braun, 
Tjitske Akkerman en Thijl Sunier). Soms ontbreekt zelfs 
elk spoor van Stuurman, zoals bij Dick Douwes. 

Het resultaat van de opzet krijgt hierdoor iets surrea-
listisch. De auteur in kwestie reageert niet op de com-
mentaren en een aantal van de bijdragen gaat niet wer-
kelijk over het bewuste boek. Een echte discussie is het 
dus niet. Als ode krijgt de bundel hierdoor evenzeer een 
wat ambigu karakter. Het ontbreken van een repliek bij 
een dergelijk project kan eigenlijk alleen als de auteur in 
kwestie overleden is, wat voor zover ik weet niet het geval 
is. Anders maakt het een wat onsympathieke indruk, 
vergelijkbaar met de situatie waarbij de hoofdgast voor 
het afscheidsdiner verstek laat gaan. Vindt Stuurman 
de bijdragen niet goed genoeg? Is een Nederlandstalige 
bundel wetenschappelijk gezien niet interessant genoeg? 
Wil hij nu echt eens van zijn welverdiende pensioen gaan 

genieten? Het blijft gissen 
naar de reden van deze 
toch wat pijnlijke omissie. 
Want hoewel, zoals gezegd, 
een aantal commentaren 
niet werkelijk ingaat op het 
bewuste boek, worden as-
pecten van de studie in een 
aantal andere bijdragen wel 
expliciet gethematiseerd, 
zoals bij Ed Jonker, Maria 
Grever, Berteke Waaldijk 
en Ido de Haan. 

De inzet van Stuurmans 
boek De uitvinding van de 

mensheid is — zo lezen we onder meer in de inleiding 
van de redactie — om een interculturele genealogie van 
de idee van menselijke gelijkwaardigheid te schrijven. 
De mensheid als idee of ‘uitvinding’ is volgens Stuurman 
het resultaat van een drietal denkfiguren: ten eerste het 
inzicht dat alle mensen moreel relevante eigenschappen 
delen met elkaar (een gemeenschappelijke menselijkheid); 
ten tweede dat verschillen tussen sociale groepen steeds 
minder worden gezien in termen van een inherente 
inferioriteit maar in termen van culturele verschillen 
tegen een achtergrond van gedeelde menselijke moge-
lijkheden (de antropologische wending); en ten derde dat 
dergelijke cultuurverschillen, als ze al aanleiding geven 
om te denken in termen van meer of minder ontwikkeld, 
kunnen worden geduid in het licht van ‘stadia’ in een 
beschavingsgeschiedenis die alle groepen doorlopen (het 
temporele regime). Dat deze laatste denkfiguur behalve 
tot ‘gelijkheidseffecten’ ook tot ongelijkheidseffecten aan-
leiding kan geven is Stuurman niet ontgaan. In dat geval 
kan gelijk worden zoiets betekenen als ‘worden zoals 
degenen die al gelijk zijn, dat wil zeggen, de Europeanen’ 
(Stuurman geciteerd op p. 18). Het bewuste artikel 
van Stuurman in de bundel benadrukt het politiek-
cultureel geconstrueerde karakter van de continenten. 
Continenten vormen geen neutrale ruimtelijke indeling, 
maar zijn een manier om de sociale werkelijkheid te 
ordenen. Zo hebben ze volgens Stuurman onder meer als 
een gestalte van het temporele regime gefunctioneerd in 
de zin dat de verschillende continenten zijn geassocieerd 
met verschillende ‘stadia’ van de menselijke ontwikke-
ling. 

De bundel is opgedeeld in verschillende delen die 
verschillende aspecten van het betoog van Stuurman be-
treffen, namelijk geloof en gelijkheid (I), cultuurverschil 
en ras (II), mannelijkheid en feminisme (III), de staat 
(IV) en beeldvorming en canonisering (V). De bijdragen 

Een atypische, maar 
geslaagde bundel

Maria Grever, Ido de Haan, Dienke Hondius 
en Susan Legêne ed., Grenzeloze gelijkheid. 
Historische vertogen over cultuurverschil  

(Bert Bakker; Amsterdam 2011) €19,95  
ISBN 9789035136892 
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zijn vooral geschreven door politicologen en historici. 
De kwaliteit van de artikelen, of ze nu echt ingaan op 
Stuurman of niet, is over het algemeen goed. 

Sommige bijdragen vallen echter in positieve zin op. 
Het artikel van Hanneke Hoekstra ‘Melodramatische po-
litiek’ over het boek Uncle Tom’s Cabin or Life among the 
Lowly van Harriet Beecher Stowe (1852) is een uitstekend 
gedocumenteerd stuk dat de enorme impact laat zien van 
dit boek voor het in diskrediet raken van de slavernij. 
Het is een prachtige ondersteuning van Richard Rorty’s 
pleidooi voor sentimenteel onderwijs (waar overigens 
niet naar wordt verwezen). Een ander sterk staaltje is 
het stuk van Tjitske Akkerman ‘Confrontaties rond de 
gezichtssluier’: een goed beargumenteerd, goed geschre-
ven betoog over de vraag in hoeverre culturele assimilatie 
gerechtvaardigd kan worden ter wille van de stabiliteit 
van democratische en liberale instituties. Verder wil ik in 
dit verband vermelden: de bijdrage van Wiep van Bunge 

‘Dat we alle even hoog of gelijk staan’ over de rol van re-
ligie, en specifiek de zeventiende-eeuwse collegianten, bij 
de uitvinding van gelijkheid; het verhelderende, histori-
sche overzicht van Thijl Sunier over ‘Het begrip ‘mos-
lim’ in Nederlands debat en beleid’ waaruit onder meer 
blijkt dat de slogan ‘integratie met behoud van identiteit’ 
minder welwillend was dan soms wordt voorgesteld; en 
tot slot de bijdrage van Gabriël van den Brink ‘Levinas 
in Hollywood’ die een betoog houdt over het belang van 
speelfilms en televisieseries voor de verdere intensive-
ring van de idee van een gedeelde mensheid. Hoewel de 
bundel thematisch gezien wat te heterogeen is, zorgen 
bijdragen zoals deze ervoor dat het geheel een ruime 
voldoende verdient en het lezen waard is.

B a r t  v a n  L e e u w e n
Radboud Universiteit Nijmegen

Eind 2007 vond in 
Londen een congres 
plaats over monar-

chen in ballingschap. De or-
ganisatoren waren de Britse 
hofhistoricus Philip Mansel 
(geb. in 1951) van de Society 
for Court Studies en auteur 
van een groot aantal boeken 
over hoven en vorsten, en de 
Duitse diplomatiek histori-
cus Torsten Riotte (geb. in 
1972), destijds verbonden 
aan het German Historical 
Institute in Londen. In een 
korte inleiding bij de vijftien – eerst in 2011 in druk ver-
schenen – congresbijdragen wijzen zij op het belang van 
het onderwerp. Om te beginnen was ‘royal exile’ beslist 
geen uitzonderlijk fenomeen: zo zagen tussen 1789 en 1918 
minstens veertig monarchen zich gedwongen hun land 
te ontvluchten. Verder stelt de aanwezigheid van een pre-
tendent in het buitenland de legitimiteit van de zittende 
soeverein ter discussie, wat inzicht biedt in het publieke 
debat dat deze situatie oproept. Inzichtelijk is ook dat in 
de internationaal-politieke praktijk het wel of niet verle-
nen van hulp aan een verbannen vorst steeds werd bepaald 
door de staatsraison en niet door de legitimiteit van de 
troonaanspraak. Dezelfde overweging gaf overigens ook 
de doorslag in dynastiek verband binnen de Europese 
‘family of kings’. Tot slot vestigen Mansel en Riotte er de 

aandacht op dat de bestu-
dering van ‘royal exile’ ons 
de aard van het monarchaal 
systeem beter doet begrijpen 
aan de hand van vragen 
als: welke ceremoniën en 
gebruiken hielden in bal-
lingschap stand, wie bleven 
er trouw en waarom, hoe 
pasten de ballingen zich aan 
hun nieuwe omgeving aan 
en hoe hielden zij contact 
met het vaderland?

Men zou verwachten 
dat de redacteuren van 

Monarchy and exile in hun inleiding uitleggen wat zij 
onder ‘royal exile’ verstaan of dat zij op zijn minst de 
begrippen ‘monarch’ en ‘ballingschap’ definiëren. Dat 
is helaas niet het geval. Dit verzuim wreekt zich in de 
samenstelling van de bundel, aangezien enkele bijdragen 
niet of nauwelijks met het onderwerp verband houden.

Een essentieel kenmerk van ballingschap is het 
gedwongen vertrek uit de eigen omgeving, hetzij op basis 
van een juridisch vonnis dan wel een politiek besluit, 
hetzij op basis van een gegronde vrees voor vervolging. 
Formeel gezien was Napoleons verblijf op Elba – het 
onderwerp van Peter Hicks’ bijdrage – daarom geen 
ballingschap. Na zijn abdicatie in april 1814 had hij er 
immers door middel van een verdrag met de gealli-
eerde overwinnaars in toegestemd de heerschappij over 

Ballingen zonder 
ballingschap

Philip Mansel en Torsten Riotte ed., Monarchy 
and exile. The politics of legitimacy from Marie 
de Médicis to Wilhelm II (Palgrave Macmillan; 

Basingstoke 2011) 361 p., ill., €68,-  
ISBN 9780230249059
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Frankrijk te verruilen voor die over het mediterrane 
eilandvorstendommetje, dat hem ‘in volledige soeverei-
niteit en als persoonlijk eigendom’ was toebedeeld (p. 
215). Bovendien zag de voormalige Franse Keizer zijn 
aanwezigheid daar aanvankelijk niet als tijdelijk en was 
er geen streven naar terugkeer, een tweede essentieel 
kenmerk van ballingschap. Ook het – door Tony Osborne 
beschreven – zelfgekozen buitenlands verblijf van 
koningin-weduwe Maria de Medici, om hiermee haar 
zoon Lodewijk XIII en kardinaal Richelieu onder druk 
te zetten, kan, juist door het vrijwillige karakter, niet 
als een ballingschap worden aangemerkt. Zowel Hicks’ 
‘exile of consent’ (p. 214) als Osborne’s ‘self-imposed exile 
abroad’ (p. 17) is een contradictio in terminis.

Wel heel bont maken het Ann Hughes en Julie 
Sanders, die het begrip vanuit gender-perspectief zo 
ver oprekken dat ook prinsessen die met buitenlandse 
vorsten trouwden ballingen kunnen worden genoemd. 
De Engelse koningsdochters Elizabeth van de Palts en 
haar nichtje Mary Stuart, de echtgenote van stadhouder 
Willem II, waren volgens hen ‘exiled through marri-
age’ (p. 47, 49). Dit is natuurlijk apekool. Zinvoller is 
erop te wijzen dat vrouwen als Maria de Medici en de 
‘Winterkoningin’ weliswaar door het huwelijk waren 
verbonden met een soevereine monarch, maar dat zij 
er daarmee zelf nog geen waren. Bovendien konden zij 
hieraan slechts indirect status en legitimiteit ontlenen, en 
dan alleen zolang hun echtgenoot leefde. Dit gold ook in 
ballingschap, zo wordt fraai uiteengezet in het artikel van 
Karen Britland over het decennialange verblijf van de 
Engelse koningin-weduwe Henriëtta Maria in Frankrijk, 
voor en na de executie van haar echtgenoot Karel I. Het 
ontbreken van een definitie van ‘monarch’ heeft er verder 
toe geleid dat ook de bijdrage van Ferenc Tóth over de 
ballingschap van de Hongaarse Frans II Rákóczi een 
plaats in de bundel heeft gekregen, hoewel deze vroeg-

achttiende-eeuwse onafhankelijkheidsstrijder nooit 
internationaal als ‘Prins van Zevenburgen’ werd erkend, 
ook niet door zijn Franse en Osmaanse gastheren.

De kwaliteit van de vijftien artikelen in Monarchy 
and exile is wisselend. De bijdrage van de heraldicus 
en kunsthandelaar Guy Stair Sainty, bijvoorbeeld, is in 
wezen niet meer dan een aaneenrijging van biografische 
ditjes en datjes over de in 1860 door Garibaldi’s troepen 
uit Napels verdreven Bourbons. Het vergelijkbare artikel 
van James Retallack, over de in 1866 door een verkeerde 
keuze in de Bruderkrieg in ballingschap geraakte koning 
Johan van Saksen gaat vrijwel geheel over de diplomatie-
ke onderhandelingen met Bismarck, die ertoe leidden dat 
hij na vier maanden als pseudo-soeverein naar Dresden 
mocht terugkeren.

Van de bijdragen die het best aan de opzet van de 
bundel voldoen, behandelen er vier het gedwongen 
buitenlands verblijf van de Stuarts, waarvan die over 
Henriëtta Maria al is genoemd. In ballingschap slaagden 
Karel II – beschreven door zowel Anna Keay als John 
Cronin – en Jacobus III – beschreven door Edward Crop 
– er uitstekend in hun koninklijke status op te houden 
door middel van een hofhouding, rituelen en ceremo-
niën, de ontvangst van diplomatieke vertegenwoordi-
gers, het verlenen van adellijke titels en ridderordes, het 
uitgeven van kaperbrieven en het in dienst nemen van 
huursoldaten. De legitimiteitsclaim moest nu eenmaal 
te allen tijde worden gehandhaafd, hoe beperkend de 
omstandigheden van het exil ook waren. Juist omdat het 
– in Keay’s woorden – telkens ging om ‘aspiration rather 
than actuality […], all care had to be taken to try and af-
fect the appearance of majesty’ (p. 105). 

A . J . C . M .  G a b r i ë l s
Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis - 
KNAW
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Het eerste boek van Hans de Greeve, oud-docent 
Klassieke Talen, blijkt tevens een levenswerk. 
Jarenlang verzamelde hij afbeeldingen van sibil-

len overal waar hij kwam: in West- en Noord-Europa, de 
Balkan, tot in Mexico toe bleken de geheimzinnige voor-
spelsters in kloosters en kerken te schuilen, soms onver-
wacht, soms overbekend. Hij kwam ze op bijna honderd 
plaatsen tegen. De neerslag van al die jaren arbeid vormt 
direct ook de meerwaarde van dit boek, want zoiets doen 
weinigen hem na. 

Daarnaast stond hem 
het doel voor ogen om met 
zijn boek een brug te slaan 
tussen de heidense oor-
sprong van de waarzegsters 
en de christelijke kunst in 
wier jas zij de middeleeu-
wen overleefden. Zoals bij 
zoveel herontdekkingen 
uit de Renaissance bleken 
sibillen een ononderbroken 
leven te hebben dankzij een 
veranderende uitleg van 
hun voorspellingen. Deze 
raadselachtige en wijze vrouwen werden door de chris-
tenen, voorgegaan door gehelleniseerde joden, omarmd 
om duidelijk te maken dat ook de heidenen al hadden 
voorvoeld dat de Verlosser zou komen om de geschiede-
nis een wending te geven. De voorkennis van de sibillen 
van ‘het plan van God’ mocht zich overigens in een wis-
selende belangstelling verheugen. Niet iedereen geloofde 
hun orakelspreuken onvoorwaardelijk. Dat lot delen ze 
met vele profeten en waarzeggers. 

Vervolgens is voor De Greeve de vraag geweest hoe 
een dergelijk weids onderwerp in een leesbare en logische 
vorm moest worden gegoten: het geheel gaat om tek-
sten, hun interpretaties, de beelden en de iconografie 
ervan. Het was een goede greep om te beginnen met 
een inleiding waarin antieke schrijvers als Heraclitus, 
Plato, Aristoteles en Vergilius tot aan Prudentius aan 
het woord komen omtrent de tien (pas veel later werden 
het er twaalf) sibillen en wier positieve receptie door 
christelijke auteurs als Augustinus bijna vanzelfsprekend 
lijkt. Een apart hoofdstuk krijgt Filippo de’ Barbieri, 
wiens uitvoerige beschrijving van de sibillen uit 1481 veel 
invloed kreeg. De eerste gedrukte uitgave van Lactantius’ 
Divinae institutiones uit 1465 komt er daarentegen be-
kaaid van af. 

Als classicus staat De Greeve enigszins onhandig op 
zijn benen wanneer hij in de weer is met plaatjes: mensen 
die van teksten weten hebben altijd moeite met afbeel-

dingen en andersom, want waar schuilen werkelijkheid 
en waarheid, in de tekst of in de afbeelding? Zowel tek-
sten als afbeeldingen kennen hun eigen tradities. Met de 
voorstellingen is De Greeve daarom in de eerste plaats als 
compilator opgetreden zonder de pretentie van volledig-
heid of diepgang. Hij beperkt zich allereerst tot schil-
deringen en beeldhouwwerken in kerken en kloosters: 
geen miniaturen, geen schilderijen, al maakt hij enkele 
uitzonderingen, waaronder het Lam Gods retabel van Jan 
van Eyck in Gent. Hij bespreekt voorstellingen gemaakt 

tussen circa 1000 en 1800 
opgedeeld naar landen: 
Italië, Frankrijk, Spanje, 
overige landen in West- en 
Noord-Europa, Mexico 
en de Balkan. Er zitten 
prachtige tussen. Zo sieren 
de gerestaureerde laatmid-
deleeuwse gewelfschilderin-
gen in de Walburgkerk in 
Zutphen het boekomslag, 
en krijgen de onopvallende, 
maar gracieuze sibil-
len op de koorbanken in 

Dordrecht de aandacht die zij verdienen. 
Maar hoe aanlokkelijk de sibillijnse kennis van ‘het 

plan Gods’ ook was, het gaat in de geschiedenis van de 
uitbeelding van de sibillen om een complexe thematiek 
die zowel grondige interpretatie van antieke en latere 
teksten, als nauwkeurige analyses van afbeeldingen 
vereisen in hun eigen iconografische context. De sibillen 
zijn immers steeds opgenomen in grotere decoratiepro-
gramma’s, iets waar Hans de Greeve weinig tot geen aan-
dacht aan besteedt. Al zetten de klassieke en Neolatijnse 
teksten de sibillen zeker in een bredere context, veel 
dieper kan De Greeve niet graven. Het blijft veelal bij 
beschrijvingen en opsommingen waar afbeeldingen van 
de sibillen per land te vinden zijn. In dat opzicht maakt 
hij zijn derde doel waar: een handreiking te bieden voor 
de kunstreiziger. Vooral voor wie van Italië houdt is het 
fotomateriaal met de gedetailleerde beschrijvingen de 
moeite waard.

Eén sibille krijgt een eigen hoofdstuk en dat is de 
Tiburtijnse sibille omdat zij in twee verschillende tradi-
ties haar plaats heeft gevonden. Zij is de voorspelster van 
het lijden van Christus, en in een zelfstandige rol is zij 
degene die aan keizer Augustus haar visioen vertelde van 
een gouden cirkel aan de hemel waarin een zeer schone 
maagd op een altaar zat met een prachtig kind op haar 
schoot. Zij verkondigde dat er ‘een koning machtiger dan 
hij (Augustus) geboren was’. De keizer besloot daarop 

Sibillen: voorspelsters van 
vroeger tijden

Hans de Greeve, In de schaduw van profeten. 
Iconografie van de sibille (Primavera; Leiden 
2011) ill., 218 p., €37,50 ISBN 9789059970991
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dat hij zich niet moest laten vergoddelijken. Onder meer 
Rogier van der Weyden beeldde de gebeurtenis af in een 
zijvleugel van het Bladelin triptiek (circa 1435), dat nu in 
Berlijn hangt.

Deze in Italië zo populaire Tiburtijnse sibille komt 
merkwaardigerwijs niet voor op één van de allerbe-
roemdste werken uit de Westerse kunstgeschiedenis, de 
beschildering van de Sixtijnse kapel door Michelangelo. 
Waar de rest van het boek alles weg heeft van een com-
pendium, tracht De Greeve hier dieper op Michelangelo’s 
bronnen en ideeën in te gaan. Dat lukt slechts in een 
aantal opzichten. Wellicht zorgt het artikel over de 
goed zichtbare initiaal Q in het boek van de sibille van 
Erithraea van de hand van Ilse Slot, dat in een van de 
volgende afleveringen van Fragmenta verschijnt, nog 
voor verrassingen.

Het is geen ideaal boek geworden. Het gaat niet diep, 
het hakkelt, het springt heen en weer. Een klein voor-
beeld: is de sibille van Erithraea van Michelangelo nu 

oud (p. 74), of heeft ze een fijngetekend jong gezicht (p. 
75)? Het blijkt dat de Franse geleerde Emile Mâle haar 
in zijn in het Latijn geschreven proefschrift oud noemt, 
en De Greeve neemt die zin over. Vervolgens is hij dat 
bij zijn eigen beschrijving waarschijnlijk vergeten. Maar, 
zoals gezegd, de afbeeldingen maken veel goed. 

Overigens is het enige in Nederland aanwezige exem-
plaar van het proefschrift van Mâle (Quomodo sibyllas 
recentiores artifices repreasentaverint, Parijs 1899) uit 
de universiteitsbibliotheek in Groningen verdwenen. In 
een latere publicatie gaat Mâle verder op  het onderwerp 
van de sibillen in (L’art religieux de la fin du Moyen Age 
en France, Parijs 1908), en deze is gelukkig vele malen 
herdrukt. Wie door De Greeves enthousiasme is aange-
stoken, leze vervolgens Mâles veelzijdige, nog lang niet 
versleten overzicht.

C l a u d i n e  A .  C h a v a n n e s - M a z e l
Universiteit van Amsterdam
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De Babylonische vrouw heeft in het Westen altijd 
tot de verbeelding gesproken, al was het maar 
vanwege de hoer van Babylon die een zo promi-

nente rol speelt in de Apocalyps van Johannes en het beeld 
dat diverse klassieke auteurs van haar schetsen. Zo schrijft 
Herodotus dat iedere vrouw in Mesopotamië zich tenmin-
ste eenmaal tijdens haar leven moet prostitueren omdat 
dit haar plicht is jegens de godin Aphrodite (de equivalent 
van de Babylonische Ishtar) (I: 199). Ook vertelt de ‘vader 
van de geschiedschrijving’ dat men in Babylon het gebruik 
kende om huwbare maagden 
eens per jaar op de markt 
te koop aan te bieden. De 
mooie meisjes waren zeer 
gewilde bruiden en zouden 
veel geld hebben opge-
bracht, terwijl men bij lelijke 
meisjes geld toe zou hebben 
gekregen (I: 196). Het is deze 
gebeurtenis die Edwin Long 
op romantisch-realistische 
manier verbeeldt in The 
Babylonian Marriage Market 
(1875), het schilderij dat de 
cover siert van Marten Stols 
Vrouwen van Babylon. De 
priesteressen en prostituees 
die figureren in de ondertitel 
van deze studie spelen ongetwijfeld ook in op het cultureel 
bepaalde verwachtingspatroon van de toekomstige lezer. 

Wie echter op basis van omslag en titel een boek 
verwacht vol seksueel getinte verhalen over Babylonische 
vrouwen komt bedrogen uit. Ook worden onze oriënta-
listische denkbeelden niet aan een kritisch onderzoek 
onderworpen. Het is zelfs de vraag of dit het vlot geschre-
ven boek is dat antwoord biedt op alle vragen van de ge-
interesseerde leek, zoals de tekst op de achterflap belooft. 
Marten Stols studie naar de vrouwen van Babylon is 
namelijk een door en door ouderwetse studie die getuigt 
van een eruditie die welhaast niet meer van deze tijd is. 
Het doel dat de auteur zichzelf heeft gesteld is eenvoudig: 
zoveel mogelijk materiaal verzamelen dat ons informatie 
verschaft over de vrouw in Mesopotamië. Een dergelijk 
volledig boek bestond nog niet en Stol wil in deze behoefte 
voorzien. De voormalig hoogleraar Assyriologie aan de 
Vrije Universiteit publiceerde reeds in 1983 Zwangerschap 
en geboorte in Babylonië en de Bijbel, en de enorme 
hoeveelheid materiaal die in onderhavige publicatie 
wordt gepresenteerd maakt duidelijk dat de vrouw in 
Mesopotamië hem sindsdien is blijven interesseren. 

Stol weet dat er sinds de eerste feministische golf 

veel is veranderd en dat feministes hem voor de voeten 
zullen werpen dat het onnadenkend is zomaar alles over 
vrouwen in Mesopotamië te verzamelen. Hij distantieert 
zich echter met klem van de zogenoemde tweede en derde 
feministische golf en kiest voor het ‘domme’ verzame-
len (p. 11). Reflecties op sekse en gender als culturele 
constructies ontbreken in dit boek nagenoeg geheel, 
evenals postmoderne opvattingen die de nadruk leggen 
op de culturele bagage van de onderzoeker. Overigens is 
dit binnen de Assyriologie minder uitzonderlijk dan in 

andere historische dis-
ciplines. Omdat dit een 
relatief jonge wetenschap 
is, spelen het verzamelen 
en ordenen van materiaal 
hier nog een betrekkelijk 
grote rol. Er zijn natuurlijk 
uitzonderingen op deze 
regel. En het zijn niet alleen 
feministes die verder gingen 
in de bestudering van dit 
onderwerp. Zo publiceerde 
Karel van der Toorn in  
1987 het zeer toegankelijke 
Van haar wieg tot haar graf. 
De rol van de godsdienst in 
het leven van de Israëlitische 
en Babylonische vrouw, 

een studie waarin antropologische en godsdienstweten-
schappelijke theorieën een belangrijke rol spelen. Zainab 
Bahrani’s baanbrekende Women of Babylon. Gender and 
representation in Mesopotamia (2001) is een studie die 
geheel past in de derde feministische golf. Hoewel titel en 
omslag nagenoeg overeenkomen met Stols Vrouwen van 
Babylon (ook Bahrani koos voor het schilderij van Long), 
verschillen beide boeken als dag en nacht. 

De informatie over vrouwen in Mesopotamië is af-
komstig uit een enorm lange periode (ruwweg van 3000 - 
300 B.C.), beslaat een groot en gevarieerd gebied (grofweg 
het huidige Irak, dat in cultureel opzicht uiteenvalt in 
een noordelijk en zuidelijk deel) en bestaat uit een grote 
verscheidenheid aan bronnen. Hoewel Stol incidenteel 
gebruik maakt van niet-schriftelijke bronnen (archeo-
logische en antropologische resten, beeldmateriaal, et 
cetera) staan teksten centraal. Dat maakt het beeld wat 
eenzijdig, want bijna al deze teksten werden geschreven 
door mannen. Andersoortige bronnen hadden hier een 
belangrijk tegenwicht kunnen bieden. Dat neemt niet weg 
dat de hoeveelheid en de verscheidenheid aan bronnen 
zeer rijk is, zeker als we dit vergelijken met bijvoorbeeld 
het materiaal uit de klassieke oudheid. Terwijl we voor 

Everything you always 
wanted to know about 

Babylonian women (*but 
were afraid to ask)

Marten Stol, Vrouwen van Babylon. Prinsessen, 
priesteressen, prostituees in de bakermat van 
de cultuur (Uitgeverij Kok; Utrecht 2012). 496 

p., ill., €35,- ISBN 9789043501507
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wat betreft Griekenland en Rome vooral afhankelijk 
zijn van de literaire overlevering, kennen we de teksten 
uit Mesopotamië dankzij archeologische opgravingen. 
Hierdoor is een enorme diversiteit aan teksten bewaard 
gebleven, variërend van literaire hoogstandjes tot ordinai-
re boodschappenlijstjes. Dit materiaal leent zich bij uitstek 
voor de reconstructie van de geschiedenis achter de grote 
historische gebeurtenissen, waartoe ook het leven van de 
meeste vrouwen behoort. 

Na een inleidend eerste hoofdstuk waarin de be-
langrijkste levensfasen en het uiterlijk van vrouwen kort 
worden beschreven, wijdt de auteur bijna tweehonderd 
pagina’s aan het huwelijk en tal van daaraan gerelateerde 
zaken (huwelijksgiften, het gezin, een tweede vrouw, 
concubines, huwelijk tussen gelijken, huwelijk met een 
slavin, echtscheiding, overspel, verkrachting, incest, de 
weduwe, huwelijk van een weduwe met de broer van haar 
man). Dan volgen drie hoofdstukken waarin zaken van 
meer juridische aard ter sprake komen, zoals erfrecht van 
vrouwen (15), vrouwenhandel (16) en van hun vrijheid 
beroofde vrouwen (17). De hoofdstukken 18 tot en met 22 
hebben betrekking op vrouwen en werk. Hoofdstuk 18, 
waarin verscheidene beroepen die vrouwen uitoefenden 
de revue passeren, wordt gevolgd door aparte hoofdstuk-
ken over de heks (19), prostitutie (20) en tempelprostitutie 
(21). Hoofdstuk 22 werkt een aantal fysieke kenmerken 
en ziekten die reeds in het eerste hoofdstuk ter sprake 
kwamen verder uit (en had hier misschien beter deel van 
kunnen uitmaken). Twee lange hoofdstukken (23 en 24) 
bespreken diverse aspecten van het leven van vrouwen 
aan het hof (tot en na 1500 v. Chr.). De rol van de vrouw 
in de godsdienst komt ter sprake in de hoofdstukken 25 
tot en met 30 (priesteressen, oudbabylonische kloosters, 

waarzeggerij, godsdienst in het dagelijks leven, het heilig 
huwelijk). Hoofdstuk 31 bespreekt een middelassyrisch 
wetboek over vrouwen, dat in Assur bij de stadspoort 
werd gevonden. Het laatste hoofdstuk (32) zet een aantal 
spreekwoorden waarin vrouwen figureren op een rijtje en 
wil zo achterhalen hoe Mesopotamische mannen vrouwen 
waardeerden. Niet erg positief. Maar dat is natuurlijk niet 
een heel verrassende conclusie. 

Het is de vraag of deze thematische aanpak recht 
doet aan de geografische, culturele en tijdgebonden 
verscheidenheid binnen Mesopotamië. Maar men moet 
ergens beginnen. Bovendien is een dergelijke benadering 
toegankelijker voor een niet-wetenschappelijk publiek. 
Toch is dit geen boek dat voor een leek makkelijk te lezen 
is. Daarvoor wordt te veel bekend verondersteld. Enkele 
malen refereert Stol aan verhitte discussies die binnen de 
Assyriologie woeden, bijvoorbeeld die over bruidschat, 
tempelprostitutie en heilig huwelijk. Maar voor de leek die 
niet ingevoerd is in de materie blijft onduidelijk waar die 
discussies precies over gaan en waarom ze zulke heftige 
emoties oproepen. Zelfs de schalkse opmerkingen van de 
auteur (die bij tijd en wijlen zeer grappig zijn) kunnen niet 
verbloemen dat dit in wezen een zeer geleerd werk in een 
populair jasje is. Dit boek biedt een schat aan materiaal 
voor historici die de positie van de vrouw in Mesopotamië 
verder zouden willen bestuderen. Het ontsluit een vakge-
bied dat anders voor velen gesloten zou blijven. Hierin ligt 
de enorme verdienste van dit boek en het is om die reden 
dan ook onbegrijpelijk dat het alleen in het Nederlands is 
verschenen. 

L u c i n d a  D i r v e n 
Universiteit van Amsterdam

Hoe verhield Rome 
zich tot de vol-
keren die het in 

zijn rijk incorporeerde? 
Dat is de vraag die Mary 
Boatwright zich in Peoples 
of the Roman World stelt. 
Boatwright, als hoogleraar 
Oude Geschiedenis aan 
Duke University verbonden 
en vooral bekend van stu-
dies over keizer Hadrianus, 
schreef het boek als onder-
deel van de Cambridge Introduction to Roman Civilization: 
een serie die ten behoeve van studenten beoogt themati-

sche inleidingen te leveren 
die de huidige stand van het 
onderzoek in begrijpelijke 
taal weergeven. In die opzet 
is het boek zeker geslaagd. 
Het is prettig geschreven en 
mooi uitgegeven, met vele 
goed becommentarieerde il-
lustraties. De geringe lengte 
en het beoogde lezerspu-
bliek laten weinig ruimte 
voor uitgebreide discussies, 
maar de auteur navigeert 

bekwaam door de grote hoeveelheid secundaire literatuur 
die over het onderwerp bestaat.

Overlappende identiteiten 
in het Romeinse Rijk

Mary T. Boatwright, Peoples of the Roman 
World (Cambridge University Press; 

Cambridge 2012) 241p., ill., krt., €27,95 ISBN 
9780521549943.
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Incorporatie van anderen was een fundamenteel 
onderdeel van de eigen Romeinse identiteit, zo funda-
menteel dat een groot deel van de Romeinse mythologie 
en geschiedenis gevormd werd rond de spanning tussen 
autochtonen en nieuwkomers. Die spanning was gegrond 
in de historische werkelijkheid: veel personen die zich 
met Rome identificeerden waren niet alleen niet in Rome 
geboren, maar bezaten vaak niet eens Romeins burger-
recht. Dat was op zijn beurt weer een direct gevolg van 
het feit dat het Romeinse Rijk alsmaar verder uitdijde. 
Wat ‘Romein’ zijn inhield, veranderde steeds.

Die veranderlijkheid vond zijn pendant in de manier 
waarop naar niet-Romeinen werd gekeken: ook die was 
aan verandering onderhevig. Boatwright bespreekt vijf 
groepen waar de Romeinen mee in aanraking kwamen: 
noorderlingen (een vage benaming die recht doet aan het 
ook niet altijd even precieze gebruik door de Romeinen 
van de termen Galliërs en Germanen), Grieken, 
Egyptenaren, Joden en Christenen. Bij iedere groep was 
er een voortdurende spanning tussen incorporatie en 
afwijzing, tussen integratie en segregatie. Bij alle groepen 
verschoven de scheidslijnen, maar bij iedere groep op 
een andere manier. Zo ontstond een lappendeken van 
verschuivende, elkaar deels overlappende en elkaar deels 
uitsluitende identiteiten.

Bij de noordelingen legde de inname van Rome door 
de Galliërs in 390 v.C. de basis voor het archetypische 
beeld van de barbaar: woestelingen zonder cultuur of 
verfijning, zonder zelfcontrole, maar uitmuntend in 
militaire kracht. Met de uitbreiding van het imperium 
verschoof de geografische locatie van deze barbaarse 
noorderlingen steeds verder noordwaarts. De incorpo-
ratie van het Gallische deel binnen het Rijk riep vragen 
op over de grenzen van Romeinse identiteit; soms op 
abstract niveau, soms letterlijk, zoals bij een fameus 
debat dat onder keizer Claudius plaats vond over de 
opname van Galliërs in de senaat. Het beeld van de 
Grieken was op een andere manier ambigu: in Romeinse 
ogen ging het aan de ene kant om een superieure cultuur, 
terwijl hun overwinningen op de Grieken tegelijk ook het 
startpunt vormden van het morele verval en de verweke-
lijking van de typisch Romeinse deugden. Wat de zaak 
extra complex maakte was de extreme rekbaarheid van 
wat onder ‘Grieks’ werd verstaan: geografische, etnische, 
en talige definities liepen door elkaar heen.

Egyptenaren kwamen pas laat in beeld, en ook hun 
positie was complex: enerzijds waren ze onderdeel van 
een negatief discours waarin exotisme en negatieve 
waarden moeiteloos werden verenigd, anderzijds stonden 
Romeinse steden vol met vele Egyptianiserende objecten. 
Het meest conflictueus was de incorporatie van Judaea. 
Vooral in de periode van de Joodse Oorlogen van de eer-
ste en tweede eeuw n.C. was de wederzijdse afkeer hevig. 
Tegelijkertijd leefden vele joden reeds lang binnen een 
Romeinse context (zowel in de diasporagemeenschappen 
als in Judaea zelf). Soms leidde dat tot conflicten, maar 
ook vaak tot compromissen, die het mogelijk maakten 
dat velen door de Romeinse tijd heen aan de Joodse iden-
titeit vast konden houden. Christenen ten slotte werden 
aan de ene kant gaandeweg fel vervolgd, maar aan de an-
dere kant bleven ze lang en vaak – ook door hun geringe 
aantal – buiten het vizier van de Romeinen.

Het model van cultuurcontact dat de auteur hanteert 
is niet nieuw, maar het biedt zeker een goede manier om 
het materiaal te ordenen. Tegelijk is het in een kort boek 
als dit lastig om de juiste balans te vinden. Bij vlagen 
komen de hoofdstukken niet boven conventionele hand-
boekanalyse uit: in chronologische volgorde worden de 
hoofdlijnen van de geschiedenis van de besproken groep 
weergegeven. Ook ligt de nadruk wel erg op de visies 
van Rome op de geïncorporeerde volkeren, en komt de 
manier waarop de volkeren zichzelf positioneerden ten 
opzichte van de Romeinen minder uit de verf. Dat komt 
ook tot uitdrukking in de keuze van het bronnenmateri-
aal: het bestaat vooral uit passages uit Griekse en Latijnse 
literatuur uit de keizertijd, aangevuld met kunstvoor-
werpen. Inscripties, grafcultuur, rabbinische literatuur 
worden allemaal wel genoemd, maar slechts sporadisch 
gebruikt. De summiere discussie over de papyri en 
mummieportretten uit Egypte laat zien hoe zinvol een 
perspectief vanuit de besproken volkeren zelf is. Het is 
jammer dat Boatwright niet iets meer van dat andere 
perspectief en de bijbehorende bronnenrijkdom toont, 
maar dat doet weinig af aan de kwaliteiten van haar boek 
als introductie op de pluriformiteit van het Romeinse 
Rijk.

L .  E .  Ta c o m a
Universiteit Leiden
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Dit boek behandelt de kerstening van de 
Germaanse stammen die zich in de Late Oudheid 
op het grondgebied van het Romeinse Rijk 

gevestigd hadden. Het bestrijkt de periode van halver-
wege de vierde eeuw tot even na 650. De auteur is doctor 
in de Godgeleerdheid en docent Kerkelijke Oudheid en 
Dogmatiek in Leuven. De Rooms-katholieke overtui-
ging van de schrijver kan de lezer van dit boek moeilijk 
ontgaan. Dat hoeft op zichzelf geen bezwaar te zijn, want 
hoewel volstrekte objectiviteit een onbereikbaar ideaal is 
kan ook de gelovige christen een onderwerp als de verbrei-
ding van het christendom onder de ‘heidense’ Germanen 
met de nodige afstandelijk-
heid en historische accura-
tesse behandelen. Aan die 
accuratesse ontbreekt het 
vrijwel niet, maar men krijgt 
de indruk dat de auteur het 
hele onderwerp in de eerste 
en in de laatste plaats toch 
vooral als een zegetocht 
van de Kerk beschouwt, een 
triomfantelijke vestiging, 
uiteindelijk, van het Rooms-
katholieke christendom in 
West-Europa na een periode 
vol gevaren en rampen. De 
‘ontmoeting’, zoals hij het 
proces van kerstening van 
de Germanen noemt, was 
‘bewogen’ omdat ze samenging met politieke woelingen, 
economische en culturele achteruitgang en het opkomen 
en verdwijnen van schismatieke stromingen als Donatisme 
en Arianisme. Uiteindelijk heeft de Kerk alle beproevin-
gen overwonnen en nieuwe scharen gelovigen onder haar 
hoede genomen, zo is de teneur. 

De schrijver vertelt een verhaal dat al talloze malen 
verteld is. Het beeld dat hij schetst is ook zeer traditio-
neel. Het is deze recensent niet helemaal duidelijk welke 
lezers de auteur voor ogen heeft gehad. Geen vakhisto-
rici, zoveel is wel duidelijk. Hij doet ook geen pogingen 
tot nieuwe interpretaties of nieuwe invalshoeken. Hij is 
geen invoelend historicus in de trant van Peter Brown 
en evenmin een afstandelijke criticus van het christia-
niseringsproces als Ramsay MacMullen. Voor hem zijn 
de grenzen tussen christenen en ‘heidenen’ allerminst 
vloeiend, wat christelijk is en wat niet is voor hem geen 
vraag. Zijn behandeling van de stof is dan ook een vooral 
evenementiële geschiedenis waarin koningen en keizers, 
bisschoppen en missionarissen de belangrijkste rollen 

spelen. Het levert een geschiedverhaal op dat afgestemd 
lijkt te zijn op de geïnteresseerde leek, aan wie wordt uit-
gelegd wat het belang is geweest van allerlei gebeurtenis-
sen en hoe de Kerk stap voor stap een moeilijke periode 
uiteindelijk zegevierend te boven is gekomen. 

De lezer krijgt hiermee een beeld van ‘hoe het al-
lemaal zo gekomen is’, althans wat er successievelijk 
in deze eeuwen in Gallië, Brittannië en Ierland, Italië, 
Spanje en Noord-Afrika gebeurd is. Het is zeker een 
rijkelijk gedetailleerd beeld, dat de lezer met vele feite-
lijkheden en wetenswaardigheden overlaadt. Als zodanig 
is dit ongetwijfeld een nuttig boek voor wie van de vele 

gebeurtenissen in deze 
periode kennis wil nemen. 
Overzichtelijk worden 
de ontwikkelingen in de 
verschillende rijksdelen 
en onder de verschillende 
volken behandeld. Maar 
wie naar diepere histori-
sche verklaringen, wie naar 
een zeker historisch begrip 
zoekt, wordt in de lectuur 
van dit boek mijns inziens 
teleurgesteld. Gezegd moet 
ook worden dat de auteur 
een theoloog, en eigenlijk 
niet of nauwelijks een his-
toricus is. Zijn visie op het 
Romeinse Rijk is negentien-

de-eeuws (ontreddering, crisisgevoel, doodsstrijd, ont-
aarding van de algehele moraliteit die het geboortecijfer 
deed zakken enzovoorts). Ook zijn bijvoorbeeld de Goten 
bij hem een welomschreven volk, dat al in de derde eeuw 
aan de oevers van de Dnepr woonde. En zo is er meer 
waarover de moderne historicus de wenkbrauwen zou 
optrekken. Maar voor wie bijvoorbeeld wil weten wat er 
op bepaalde concilies is besloten, hoe het Arianisme zich 
onder de Germanen lang handhaafde maar ten slotte 
toch verdween, hoe de kerkelijke organisatie, het mon-
nikenwezen, de liturgie enzovoorts enzovoorts in elkaar 
zaten, is dit een traditioneel maar nuttig boek. Wel is het 
taalgebruik voor de Nederlandse lezer soms wonderlijk 
met zijn Vlaams vocabulaire, dat ook nog eens afgewis-
seld wordt met populaire uitdrukkingen als ‘Arianisme-
light’ en dergelijke. Maar misschien zijn er lezers die daar 
juist aardigheid in vinden.

H e n k  W.  S i n g o r
Oud-docent Oude Geschiedenis Universiteit Leiden

Een katholieke visie op 
de kerstening van de 

Germanen 

Pierre Trouillez, De Germanen en het 
Christendom. Een bewogen ontmoeting, 5de 
– 7de eeuw (Davidsfonds Uitgeverij Leuven; 
Leuven 2010, Uitgeverij Omniboek; Kampen 
2010) 334 p., €24,95 ISBN 9789077942482

Oudheid
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Niet iedereen zal zich realiseren dat Vlaardingen 
een centrale rol heeft gespeeld in de vroeg-
ste geschiedenis van het graafschap Holland. 

Omstreeks het jaar 1000 bouwde de Westfriese graaf 
Dirk III een versterking bij Vlaardingen, waarmee hij het 
Merwedegebied onder zijn gezag wist te brengen. De beta-
lingen aan tol die hij eiste van passerende kooplieden bete-
kenden een stevige belemmering voor het scheepvaartver-
keer tussen Tiel en Engeland, hetgeen er in 1018 toe leidde 
dat keizer Hendrik II een leger naar Vlaardingen stuurde. 
Dit keizerlijk leger werd 
echter, tegen de verwach-
tingen in, verslagen door de 
mannen van Dirk III. Met 
enige overdrijving wordt wel 
gesteld dat met deze ‘slag bij 
Vlaardingen’ het funda-
ment werd gelegd voor het 
graafschap dat een eeuw 
later Holland genoemd 
zou gaan worden. Vanaf 
het begin van de dertiende 
eeuw is de prominente rol 
van Vlaardingen binnen het 
graafschap overgenomen 
door andere steden.

In Vlaardingen zelf 
is al jarenlang sprake van een actieve omgang met dit 
middeleeuwse verleden. De twee auteurs van het hier te 
bespreken boek hebben in hoge mate bijgedragen aan een 
gestage stroom van publicaties over de plaatselijke ge-
schiedenis: Kees Nieuwenhuijsen als amateurhistoricus, 
en Tim de Ridder in zijn hoedanigheid van stadsarcheo-
loog, voor wie de vondst van een elfde-eeuwse begraaf-
plaats in de stadskern de directe aanleiding was om zich 
nader met dit tijdvak bezig te houden.

Het hoofdbestanddeel van Ad Flaridingun wordt 
gevormd door de weergave en vertaling van vijfenzestig 
schriftelijke bronnen of fragmenten daaruit die infor-
matie bevatten over Vlaardingen in de elfde eeuw. Het 
overgrote merendeel van deze bronnen kwam overigens 
buiten Holland tot stand. Door de auteurs zijn ze onder-
gebracht in vier afdelingen: verhalende bronnen (ruim de 
helft van het totale aantal teksten); necrologia; oorkon-
den; en enkele overige bronnen, waaronder brieven. 
Stuk voor stuk worden deze bronnen voorafgegaan door 
beknopte inleidingen, waarin op een plezierig heldere en 
feitelijke manier wordt ingegaan op de (ontstaans)context 
van de teksten.

In hun streven naar volledigheid zijn de bezorgers 
wel eens wat al te ver doorgeschoten: van een aantal van 

de geselecteerde teksten is de relevantie miniem, omdat 
ze slechts op uiterst summiere wijze, en dan ook nog in 
hoogst algemene bewoordingen melding maken van een 
conflict in ‘Frisia’. Een duidelijk voorbeeld daarvan zijn 
de in het vijftiende-eeuwse Ierland tot stand gekomen 
Annalen van Ulster, die voor het jaar 1018 de verschij-
ning van een komeet memoreren, welk hemellichaam 
door Alpertus van Metz in zijn bekende De diversitate 
temporum met de strijd bij Vlaardingen in verband was 
gebracht. Iets vergelijkbaars doet zich voor bij de necro-

logia, die soms zijn opge-
nomen omdat ze de namen 
bevatten van personen die 
mogelijk bij Vlaardingen 
zijn omgekomen. Ook de 
zogenaamde Rijmkroniek 
van Klaas Kolijn had beter 
achterwege kunnen blijven. 
Deze vroegmoderne ver-
valsing is bron geweest van 
nogal wat misverstanden 
– de bezorgers wijzen daar 
zelf op – en krijgt door op-
name in dit corpus dan ook 
teveel eer toebedeeld.

Bij de oorkondeteksten 
valt op dat de herkomst van 

de weergegeven bronnen niet steeds helder is verant-
woord. Op pagina 166 wordt terloops opgemerkt dat 
steeds is gekozen voor het door A.C.F. Koch in 1970 
gepubliceerde eerste deel van het Oorkondenboek van 
Holland en Zeeland. Een vergelijking van die editie met 
de in dit boek weergegeven teksten maakt duidelijk dat 
hier en daar de interpunctie stilzwijgend is aangepast, 
en dat ook in andere opzichten zo nu en dan sprake is 
van een slordige overname. In de teksten 3.49 en 3.50, 
bijvoorbeeld, zijn meerdere fouten geslopen. De meer-
waarde van de vijfenzestig tekst(fragment)en, die dankzij 
de Monumenta Germaniae Historica en het al genoemde 
oorkondenboek grotendeels al betrekkelijk goed toegan-
kelijk zijn, is dan ook voornamelijk gelegen in de verta-
lingen, waarmee dit boek zich impliciet richt op gebrui-
kers die niet zo vertrouwd zijn met het middeleeuwse 
Latijn uit de oorspronkelijke teksten.

Verdienstelijk is de beknopte ‘Uitleiding’ die op 
het tekstencorpus volgt. In deze korte synthese wordt 
ingegaan op de relatie van het Westfriese graafschap 
met Vlaardingen en op de ontstaans- en bewoningsge-
schiedenis van de stad, waarbij onder meer de grafelijke 
burcht, het grafelijke hof, en het ontginningsproces 
aan bod komen. Dit hoofdstuk maakt duidelijk dat 

Een meer dan complete 
verzameling teksten over 
elfde-eeuws Vlaardingen

Kees Nieuwenhuijsen en Tim de Ridder, Ad 
Flaridingun. Vlaardingen in de elfde eeuw 

(Verloren; Hilversum 2012) 260 p., ill., krt., tbl., 
€25,- ISBN 9789087042585 
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naast de schriftelijke bronnen vooral ook het archeo-
logisch bewijs materiaal in belangrijke mate bijdraagt 
aan de reconstructie van de elfde-eeuwse geschiedenis 
van Vlaardingen. Helemaal aan het slot formuleren de 
auteurs zelf alvast enkele openstaande onderzoeksvra-
gen (p. 221-222), zoals die naar de exacte locatie van 
de burcht van Dirk III en het aanvangsmoment van de 
bouw van de eerste stenen kerk. De antwoorden op deze 
en andere vragen zullen vermoedelijk vooral gegeven 
kunnen worden op basis van toekomstige bodemverken-

ningen. Aangezien Ad Flaridingun nadrukkelijk wordt 
gepresenteerd als een vertrekpunt voor verder onderzoek, 
mag worden aangenomen dat Nieuwenhuijsen en De 
Ridder wat dit betreft nog het een en ander in petto heb-
ben, zeker met het oog op de viering van de duizendste 
verjaardag van de slag bij Vlaardingen in 2018.

H i l d o  v a n  E n g e n
Streekarchief Land van Heusden en Altena

Maastrichtse 
schepenakten tot 1300 

ontsloten
P.L. Nève, De dertiende-eeuwse 

schepenoorkonden van Maastricht en Sint 
Pieter, met enige latere transfixen, alsmede een 
schets van het juridisch statuut van onroerend 

goed te Maastricht (Limburgs Geschied- en 
Oudheidkundig Genootschap; Maastricht 2012) 

208 p., ill., €25,- ISBN 9789071581007 

MiddeleeuwenDe Nederlandse 
rechtsgeschiedenis 
(het ‘oud-vader-

lands recht’) is een van die 
historische specialismen die 
ernstig worden bedreigd in 
hun voortbestaan als aca-
demische discipline. Dat is 
zorgelijk, omdat de beoefe-
naren ervan een onmisbare 
bijdrage leveren aan ons be-
grip van het verleden. Veel 
historische teksten betreffen 
immers de neerslag van een  
rechtshandeling – de mid-
deleeuwse oorkonde is daar- 
van een goed voorbeeld –, 
en om alle implicaties van 
de bron te kunnen vatten is een juridisch geschoold oog 
vaak nuttig, soms onontbeerlijk. Het is daarom verheu-
gend dat juist de rechtshistoricus P.L. Nève ten behoeve 
van het geschiedkundig onderzoek alle Maastrichtse 
schepenakten tot en met 1300 heeft uitgegeven. Dat komt 
des te meer van pas omdat het met de ontsluiting van de 
bronnen betreffende het middeleeuwse Maastricht niet al 
te florissant is gesteld; afgezien van de stadsrekening van 
1399/1400 en het ene deel met Raadsverdragen over 1367-
1428 zijn er nauwelijks edities beschikbaar.

Maastrichtse schepenoorkonden zijn bekend vanaf 
1253, en tot en met het jaar 1300 heeft Nève er 92 gevon-
den. Dat corpus is uitgebreid met vijftien gerelateerde 
teksten, waaronder oorkonden uitgevaardigd door sche-
penen van het bij Maastricht gelegen dorp Sint Pieter, en 
met negentien schepenbrieven uit de jaren 1315-1427 die 
zijn opgenomen omdat ze aan de dertiende-eeuwse akten 
waren gehecht (de zogenoemde ‘transfixen’). Er worden 
hier dus 126 oorkonden uitgegeven, die overigens niet 
zijn doorgenummerd maar een onoverzichtelijk num-

mer hebben gekregen op 
basis van hun datering; de 
eerste oorkonde heeft aldus 
volgnummer 1253.03.31. 
De teksten betreffen vrijwel 
uitsluitend de formele 
overdracht van onroerend 
goed en de vestiging of 
overdracht van daarop 
drukkende rechten, vaak 
jaarlijkse cijnzen of renten. 
In de akten staan de namen 
van de schepenen en van 
de Maastrichtse kopers 
en verkopers van perce-
len en renten, alsmede 
van hun borgen en hun 
buren; bovendien vinden 

we hier vaak de oudste vermelding van straatnamen en 
veldnamen. De schepenbrieven vormen daarmee een 
belangrijke bron voor de Middeleeuwse geschiedenis van 
Maastricht en haar inwoners.

Daarnaast werpen deze akten licht op de ontwikke-
ling van een belangwekkend rechtshistorisch fenomeen, 
namelijk het systeem van bezit en eigendom en de trans-
actie daarvan. Nève geeft in zijn inleidende ‘Schets’ een 
competente toelichting op deze ingewikkelde materie. 
Daarbij had hij wel iets meer consideratie mogen betonen 
met de juridisch niet geschoolde lezer, omdat bepaalde 
(Latijnse) begrippen in het begin wat al te kort worden 
omschreven en pas verderop meer uitvoerig aan de orde 
komen. Deze lezer werd bijvoorbeeld in verwarring 
gebracht door de term allodium, ‘eigen goed’, dat door de 
algemene historicus wordt opgevat als tegengesteld aan 
‘leengoed’, maar dat in de Maastrichtse context een wat 
andere betekenis heeft. Daar komt de niet-rechtshistori-
cus dan pas achter op p. xlii-xliv, waar Nève glashelder 
uiteenzet dat de eigenaar van de grond, de grondheer, dat 
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goed in allodiaal eigendom had, en dat op dat allodium 
weer percelen in erfelijk recht werden bezeten door ande-
ren, die de heer daarvoor een grondcijns betaalden; hun 
goed heet heriditas, in het Middelnederlands erve. Op die 
percelen kon de grondheer ook grondrenten uitgeven: 
tegen een bepaalde som ineens ‘verkocht’ hij aan de hou-
der het recht om jaarlijks op hem een rente te vorderen, 
waarbij het betreffende hereditas als onderpand diende. 
De houders van dat perceel konden dit recht ten over-
staan van schepenen aan derden overdragen, maar dan 
waren zij de grondheer een bepaalde recognitie verschul-
digd (in Maastricht meestal een halve aam wijn).

In zijn inleiding staat de auteur ook stil bij zaken als 
de typisch Maastrichtse ‘tweeherigheid’, de omstandig-
heid dat de jurisdictie over de ene groep inwoners werd 
uitgeoefend door de bisschop van Luik, terwijl de andere 
groep eerst onderworpen was aan de Duitse keizer, vanaf 
1204 aan de Brabantse hertog. Voorts behandelt Nève 
in zeer kort bestek enkele diplomatische aspecten van 
het uitgegeven corpus, te weten de in de akten gebruikte 
taal – tot 1389 meestal het Latijn, zelden het Nederlands 
– en de daarin gehanteerde jaarstijl: eveneens tot 1389 
hield men in Maastricht, anders dan in Luik, vast aan de 
gewoonte om het ambtelijke jaar te laten beginnen met 
Pasen. Jammer genoeg wreekt zich hier het feit dat de au-
teur geen specialist is in een andere bedreigde discipline, 
de oorkondenleer. Zaken als de door schepenen gevoerde 
zegels en de evolutie van de standaardformuleringen 
in de oorkonden – diplomatische elementen die toch 
juridische implicaties kunnen hebben – doet hij zeer kort 
af met verwijzing naar eerdere publicaties van Gerard 
Venner. Helemaal afwezig is een paleografisch-diploma-
tisch onderzoek van het corpus, te beginnen met de in 
origineel overgeleverde akten, vóór 1301 liefst 68 stuks. 
Een dergelijke studie had licht kunnen werpen op de 
aan- of afwezigheid van eigen klerken bij de Maastrichtse 
schepenbanken of bij het stadsbestuur, en op de organi-
satie en ontwikkeling van die eventuele secretarie(ën). 
Nu moeten we het doen met de constatering (p. xxx) dat 
in 1294 voor het eerst een ‘stadssecretaris’ wordt ge-
noemd (het is ene Goeswinus, scriptor opidi Traiectensis), 
en met de verzuchting (p. xxvi) dat wij helaas nauwelijks 
zijn ingelicht over de Maastrichtse stedelijke secretarie. 
Dit is een gemiste kans om die lacune op te vullen.

In de eigenlijke editie van de teksten klemt datzelfde 
gebrek aan diplomatische expertise. De handige ge-
woonte om een oorkonde te laten voorafgaan door een 
‘kopregest’, dat is een korte samenvatting van de inhoud, 

is niet nagevolgd. Informatie over de uitgegeven oorkon-
den is bijzonder summier: alleen vindplaats en eerdere 
drukken worden vermeld. Er staat dus niets over het 
uiterlijk van het origineel, zoals afmetingen en bezege-
ling; en wanneer het, bij gebrek aan de originele oorkon-
de, een later afschrift betreft, wordt dat afschrift niet in 
een historische context geplaatst. Dat is een gemis, want 
dergelijke informatie maakt onderzoek mogelijk naar de 
overlevering van een tekst, en daarmee naar de plaats 
waar en de reden waarom die werd gekopieerd. Men zou 
daarom graag een opgave zien van alle middeleeuwse 
afschriften, ook wanneer het origineel wél voorhanden 
is. Voorts blijkt nogal eens dat een transcriptie niet is 
ontleend aan de brontekst zelf, maar aan een moderne 
editie. Anderzijds heeft de vrijheid die Nève zich heeft 
veroorloofd ten opzichte van de diplomatische gewoon-
ten ook positieve effecten: een editeur van een traditio-
neel oorkondeboek zou de latere transfixen niet hebben 
opgenomen, terwijl die zeker aanvullende informatie 
verschaffen over het betreffende perceel of de betreffende 
rente. En in een ‘gewoon’ oorkondeboek vinden we geen 
vertalingen van de teksten in modern Nederlands, maar 
ongetwijfeld zullen veel historici de uitgever dankbaar 
zijn dat hij ervoor heeft gekozen die wél te leveren. 

De transcripties, deels berustend op werk van eerdere 
onderzoekers, zijn niet geheel foutloos. Althans wanneer 
men de tekst van nr. 1267.03.20 vergelijkt met de foto van 
het stuk (p. xviii), dan vindt men daarin enkele onge-
rechtigheden: een paar onjuiste letters, een overgeslagen 
woord suo, en het jaartal dat onjuist wordt getranscri-
beerd als MoCCoLo sexto (1256), terwijl er in werkelijkheid 
MoCCoLX sexto (1266) staat; in het op de datering geba-
seerde volgnummer is trouwens wel correct het jaartal 
1267 opgenomen, dat men krijgt bij toepassing van de 
paasstijl. Een index op persoons- en plaatsnamen en 
begrippen maakt de uitgave goed toegankelijk. Overigens 
zouden de zoekmogelijkheden aanzienlijk worden ver-
ruimd wanneer een digitale versie van de editie op het 
internet werd aangeboden, en daarin zouden dan ook 
ter facilitering van verder onderzoek afbeeldingen van 
de originele stukken kunnen worden gegeven. Wil de 
eerbiedwaardige discipline van de rechtsgeschiedenis 
overleven, dan zal ook zij er niet aan ontkomen gebruik 
te maken van de moderne communicatiemiddelen.

J . W. J .  B u r g e r s
Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis/
Universiteit van Amsterdam
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Voor openbare meningsvorming - een erkend 
‘ungeheures Thema’ (Max Weber, 1910) - bestaat 
al sinds de vorige eeuw brede wetenschappelijke 

belangstelling. Wie er studie naar maakt, positioneert zich 
doorgaans ten opzichte van Jürgen Habermas’ paradig-
matische studie Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962). 
Heel in het kort gememoreerd heeft Habermas betoogd 
dat de imaginaire openbare ruimte of ‘burgerlijke publieke 
sfeer’ die nodig is om een daadwerkelijk publieke, dat wil 
zeggen: niet door kerk en/of staat gedomineerde, menings-
vorming onder burgers 
mogelijk te maken, pas 
structureel tot stand kwam 
in de loop van de achttiende 
eeuw, toen met name in 
Engeland en Frankrijk een 
vrije, kritische meningsvor-
ming mogelijk werd dankzij 
de periodieke verschijning 
van kranten en tijdschriften 
en de toegankelijkheid van 
ontmoetingsplaatsen als 
koffiehuizen en openbare 
salons. Bij deze baanbre-
kende these over het concept 
‘publieke opinie’ zijn inmid-
dels velerlei kanttekeningen 
geplaatst, en huidige onder-
zoekers dragen daar nog 
altijd hun steentje aan bij. 

Zo ook in de hier besproken bundel over tweehon-
derd jaar publieke meningsvorming in de lage landen 
(1450-1650) die aan de hand van literaire bronnen onder-
zocht wordt. Twee theoretiserende hoofdstukken (beide 
door Jan Bloemendal en Arjan van Dixhoorn) omsluiten 
acht casestudies. Deze gaan over mogelijke relaties tussen 
publieke meningsvorming en, respectievelijk, toneel-
stukken van Cornelis Everaert (door Samuel Mareel), 
dichtwerk van Anna Bijns (door Judith Kessler), Latijns 
schooltoneel van Gnapheus (door Verena Deemoed), 
Latijns en Nederlands historiedrama van Heinsius en 
Duym (door Juliette Groenland), een Latijnse graf-
hymne van Grotius voor Arminius (door Moniek van 
Oosterhout), een Nederlandstalig handschrift over een 
toneeluitvoering in Madrid in 1623 (door Nelleke Moser), 
toneel en poëzie over de executie van de Engelse koning 
Karel Stuart (door Helmer Helmers) en een lokaal schan-
daleus lied uit 1686 (door Jo Spaans).

Het eerste beschouwende hoofdstuk biedt een ver-
dienstelijk overzicht van internationale kritische reflec-
ties op Habermas’ visie inzake de burgerlijke publieke 

sfeer. Uit dit debat halen de auteurs de punten naar voren 
die voor hun studie van belang zijn, om er vervolgens 
een indrukwekkende en vérstrekkende eigen claim aan 
toe te voegen (p. 14). Die houdt in dat de vroegmoderne 
Nederlanden een permanent-structurele, bovenlokale 
openbaarheid kende, dankzij de wisselwerking van 
materiële media (manuscripten, drukwerk in woord en 
beeld, schilderijen en dergelijke) met immateriële media 
(mondeling en informeel verspreide opinies via bijvoor-
beeld gesprekken op straat, openbare opvoeringen en 

voordrachten, de preek en 
dergelijke). In deze wissel-
werking zien de auteurs een 
wezenlijke rol weggelegd 
voor allerlei vormen van 
literatuur. 

Voorafgaand aan hun 
uitdagende positionering 
in het Habermasdebat doen 
de auteurs eerst pogingen 
tot het definiëren van de 
begrippen ‘public opinion’ 
en ‘literature’. Dit gedeelte 
pakt in het licht van de 
erop volgende claim weinig 
gelukkig uit. De term 
‘public opinion’ krijgt een 
essentialistisch, statisch 
aandoende omschrijv-
ing: ‘a complex of beliefs 

about social, political, moral, religious and other public 
matters, one that can be found in larger or smaller seg-
ments of society and which originates and is expressed 
in a variety of ways’, al voegen de auteurs hier wel aan 
toe dat zij zich richten op het gehele ‘process by which 
opinions are formed’ (p. 5). Hoe dan ook, het accent 
ligt hier op wat ‘opinion’ kon inhouden, terwijl de notie 
‘public’ vaag blijft. De formulering ‘larger or smaller 
segments of society’ impliceert bepaalde maatschap-
pelijke restricties in het bereik van opinies. Maar is het 
dan, gegeven zulke restricties, nog wel verdedigbaar om 
verderop te stellen dat de vroegmoderne Nederlanden 
een permanente en bovenlokale openbaarheid hebben 
gekend? Complicerend is voorts de toevoeging die even 
later volgt, waarin sprake is van ‘the ways in which views 
are shaped and expressed, whether publicly or not [mijn 
cursivering]’ (p. 5). Als het er niet toe doet of opvattingen 
publiekelijk gevormd of geuit worden, wat heeft het dan 
voor zin om van ‘publieke’ opinie te spreken? 

De ‘precise definition’ van vroegmoderne literatuur 
waar de auteurs voor opteren –  ‘works in a form which 

Permanente en 
bovenlokale publieke 

meningsvorming in de 
Lage Landen? 

Jan Bloemendal, Arjan van Dixhoorn en Elsa 
Strietman ed., Literary cultures and public 
opinion in the Low Countries, 1450-1650. 
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we now categorize as literary (letters, poems, dialogues, 
stage plays, songs etc.)’ (p. 9) - is een pragmatisch-for-
malistische. Als werkdefinitie is die verdedigbaar. Maar 
in de aanloop naar deze formulering wordt een wel heel 
globaal en overwegend statisch beeld van twee eeuwen 
literatuur opgeroepen. Zo is er geen aandacht voor zeven-
tiende-eeuwse kwesties als de groeiende formalisering 
van bepaalde genres en de veranderende praktijken van 
bijvoorbeeld het historiedrama. En ook in dit deel van 
hun beschouwing blijkt de notie ‘public’ opnieuw voor 
complicaties te zorgen. De auteurs stellen namelijk dat de 
literatuur die in aanmerking komt om, in het licht van de 
vraag naar vroegmoderne openbare meningsvorming, 
onderzocht te worden, ‘will be limited to texts which 
were published, or written with the intention of being 
published for a general public’ (p. 9). De term ‘algemeen 
publiek’ is, opnieuw, vaag, en roept bovendien de vraag 
op waarom bijvoorbeeld een Latijns schooldrama (hoofd-
stuk 4) of een lokaal functionerend Nederlandstalig 
spotlied (hoofdstuk 9) tot de selectie zijn doorgedrongen. 
De publieksgroepen waaronder zulke uiteenlopende 
teksten circuleerden kunnen toch bezwaarlijk ‘algemeen’ 
heten. Daarentegen had een hoofdstuk over gedrukte 
pamfletliteratuur bepaald niet misstaan. Zie bijvoorbeeld 
Michel Reinders’ Gedrukte chaos. Populisme en moord in 
het Rampjaar 1672 (Amsterdam 2010) en de Utrechtse 
dissertatie (2010) van Roeland Harms, waarvan in 2011 
de handelsuitgave verscheen: Pamfletten en publieke 

opinie. Massamedia in de zeventiende eeuw; beide studies 
blijven onvermeld. Zeker in het licht van de claim dat de 
vroegmoderne Nederlanden ‘a permanent supra-local 
public sphere’ hebben gekend, had verdere bestudering 
van dit type drukwerk voor de hand gelegen. 

Maar hoe houdbaar is die claim van een permanente 
bovenlokale publieke sfeer eigenlijk? In het laatste, 
eveneens beschouwende hoofdstuk, een epiloog ‘in the 
form of a discussion’ gaan de auteurs er met zichzelf 
over in debat, mede op grond van wat de case studies in 
de voorgaande hoofdstukken opgeleverd hebben. Eerst 
krijgen we opnieuw een indrukwekkend en meeslepend 
vergezicht voorgeschoteld: ‘The people of the Low 
Countries could en did engage in debates about a vari-
ety of issues, at local, regional and interregional levels 
through […] institutions, networks and other centers of 
literary culture’ (p. 267). Daarna, uiteindelijk, is er toch 
ook plaats voor nuchter en bescheiden geformuleerd 
inzicht: ‘The problem of research into historical opinion 
is that we will never know what most people believed. 
Therefore, every account which claims to reflect public 
opinion should be interpreted with the greatest caution’ 
(p. 272).   

M a r i j k e  M e i j e r  D r e e s
Rijksuniversiteit Groningen 

De aanstaande 
opvolging van 
Karel V door zijn 

zoon Filips II zette de stad 
Antwerpen ertoe aan haar 
economische en politieke 
positie binnen het uitge-
strekte Habsburgse Rijk 
te willen consolideren. De 
Blijde Intrede van 1549, een 
ritueel met een lange tradi-
tie waarin de organisatoren 
gebruik maakten van thea-
ter en spektakel, vormde het 
moment bij uitstek voor de 
publieke (her)onderhande-
ling van politieke en machtsrelaties. 

Omdat de verschillende aspecten van deze intrede 
door historici in het verleden reeds uitvoerig werden 
behandeld, wil Stijn Bussels de intrede vanuit een ruimer 

perspectief bekijken. De 
auteur ambieert dan ook 
een meer geïntegreerde 
kijk op het hele feestelijke 
gebeuren, van de parade 
en de militaire ontvangst 
tot de toernooien en het 
vuurwerk. De vraag die als 
leidraad doorheen zijn ana-
lyse van de rituele gebeur-
tenissen loopt, gaat over de 
mate waarin de organisa-
toren van het evenement 
verschillende theatergenres 
inzetten om veranderingen 
teweeg te brengen in de 

bestaande machtsverhoudingen tussen de stad, de in-
woners en de Habsburgse vorsten. Hiermee sluit Bussels 
impliciet aan bij recente debatten over de relatie tussen 
publieke rituelen en veranderingen in sociale, politieke 
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en culturele verhoudingen en netwerken (meestal in een 
stedelijke context). Impliciet, want Bussels’ theoretisch 
en historiografisch kader lijkt eerder schatplichtig aan de 
theater- en literatuurwetenschappen. Hierdoor ligt de na-
druk in het boek vooral op de inhoudelijke en discursieve 
analyse van tableaux vivants en de vertoonde figuren 
enerzijds en hun analogie met humanistische teksten, 
politieke traktaten en kronieken anderzijds. Door de 
intrede in haar ruimere politieke en culturele zestiende-
eeuwse en vooral Antwerpse context te plaatsen - de stad 
is op dat moment een internationale handelsmetropool - 
slaagt Bussels erin de gelaagde betekenis van het evene-
ment stap voor stap bloot te leggen. 

Tegelijkertijd stelt de zoektocht naar de betekenissen 
van genres, retoriek en symboliek, de vraag naar de ‘per-
formativiteit’ van het ritueel in de schaduw. De auteur 
stelt in verband met de agency van de intrede: ‘With the 
tableaux, the triumphal arches, and their figurative pro-
grammes genuine results were aimed for. The organising 
city authorities tried to turn an original fictive image of 
society into reality’ (p. 123). De vraag is in welke mate de 
stad in deze opzet slaagde.

Als politiek document, een ‘contract’ dat de machts-
balans tussen stad en staat moest garanderen, kende 
de Blijde Inkomst een lange traditie. Eerder dan een 
instrument voor radicale verandering, zo stelt Bussels, 
toonde het zich in de eerste plaats als een vrijplaats 
voor stedelijke tradities en privileges. De stad en prins 
beijverden veranderingen in politieke machtsverhoudin-
gen vanuit een eerder conservatieve houding, met respect 
voor het verleden. Dat de relatie tussen Antwerpen en 
de Habsburgse vorsten werd herwerkt naar zestiende-
eeuws model, blijkt vooral uit het centrale discours in de 
publieke intrede. Volgens de auteur waren de representa-
ties van de vorst enerzijds gericht op het veiligstellen van 
de internationale handel die de stad tot een economisch 
hoogtepunt had gebracht. Anderzijds benadrukten de 
organisatoren de eigenschappen van Filips II die hem in 
staat moesten stellen een dergelijk politiek beleid waar 
te maken. In een comparatief luik blijkt hoezeer deze 
retoriek verschilde van die in andere intredes. Bussels 
vergelijkt de intrede van Filips II in Antwerpen met die 
in Genoa en Lille, alsook met de intrede van Henry II in 
Parijs. Deze vergelijkingen tonen niet alleen aan dat elke 

stad een eigen agenda had, maar wijzen eens te meer op 
de inertie van politieke machtsstructuren en de invloed 
van commerciële belangen op de manier waarop steden 
en vorsten zich tot elkaar verhielden. 

Vraag blijft dan of het mogelijk was om als stad op 
basis van een vertoog een bepaalde maatschappijvisie om 
te zetten in realiteit? Resulteerde de intrede in een reële 
verandering in de machtsbalans tussen stad en staat? 
Hoewel Bussels deze vragen in de eerste plaats vanuit de 
theater- en kunstwetenschap behandelt, raken ze ook 
aan debatten in de sociale en politieke geschiedenis. 
Zo hanteerde Peter Arnade het begrip ‘theaterstaat’ om 
aan te tonen dat de Bourgondische publieke rituelen als 
platform voor onderhandeling tussen stad en staat, een 
essentiële bijdrage leverden aan het proces van staatsvor-
ming. Dit performatieve karakter van de ‘Bourgondische 
rituelen’ is ondertussen echter in vraag gesteld. Elodie 
Lecuppre-Desjardin argumenteerde in La ville des cé-
rémonies (Turnhout 2004) dat de blijde intredes van de 
Bourgondische hertogen slechts een vorm van politieke 
communicatie waren. Volgens de Franse auteur waren 
dynastieke lijnen van opvolging belangrijker voor de 
legitimatie van de macht dan de onderhandeling op het 
publieke forum, en ging politieke besluitvorming voor op 
de intredes. 

De kracht van Spectacle, rhetoric and power ligt in 
de gestructureerde opbouw en de precisie waarmee 
Bussels de politieke en culturele context van de intrede 
schetst. De keuze om deze intrede in detail te behan-
delen resulteert in een rijkdom aan informatie, maar 
legt onvermijdelijk ook beperkingen op. Zoals Anne 
Laure van Bruaene recent aangaf in haar bijdrage ‘The 
Habsburg theatre state’ in de bundel Networks, regions 
and nations. Shaping identities in the Low Countries, 
1300-1650 (Leiden 2010), ontbreekt het vaak aan een 
lange termijnvisie op de vijftiende- en zestiende-eeuwse 
publieke rituelen. De uitdaging blijft dus om de momen-
ten van transitie in de lange traditie van Blijde Intredes 
te verklaren. Dit werk opent alvast de deur voor iedereen 
die deze uitdaging wil aangaan.

P.  Ve r h o e v e n
Universiteit Antwerpen
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Al ruim vijfentwintig jaar dient de Werkgroep 
Geschiedenis van de Overheidsfinanciën als plat-
form voor historici, juristen, fiscalisten, economen 

en bestuurskundigen. Zij discussiëren over aspecten van de 
financiële geschiedenis van overheden. De aandacht strekt 
zich daarbij uit van middeleeuwen tot het recente verleden. 
In dit multidisciplinaire verband zijn al veel onbekende 
continuïteiten en onvermoede vernieuwingen ontdekt.

De derde bundel die de werkgroep uitgeeft, beperkt 
zich tot de periode 1600-
1850. De acht bijdragen zijn 
niet opgehangen aan een 
speciaal thema. Wel over-
heerst ditmaal de bestuurs-
geschiedenis de financiële 
cijfers. Ogenschijnlijk zit 
de meeste samenhang in 
de artikelen rond de jaren 
1795-1813. Ze behandelen 
elk de worsteling met de 
nieuwe staatsvorming, de 
staatsschuld, de belasting-
heffing en de onbalans tus-
sen inkomsten en uitgaven.

Jan Postma laat zien dat 
de tiërcering van 1810, waarbij de betaling van de rente 
op de staatsleningen tot één derde werd teruggebracht, 
reeds lang in de lucht hing. Zelfs al tijdens de Republiek 
was door Holland geprobeerd de inkomsten uit ren-
ten af te romen. Onder Lodewijk Napoleon werden de 
rentebetalingen enkele jaren geheel stopgezet. Frankrijk 
had intussen voor zichzelf gekozen voor liquidatie van 
twee derde van de staatsschuld. Toen in Nederland ook 
voorbereidingen werden getroffen voor conversie en 
een grootboek, paste de markt zich vast aan. In dat licht 
was de door Napoleon ingevoerde tiërcering in vergelij-
king nog mild. De gevolgen waren groot, maar niet zo 
desastreus als gedacht. Daarom kon koning Willem I de 
regeling met een paar aanpassingen handhaven.

Aan de kant van de belastinginning gaat Victor 
Endhoven in op de nationale heffing op inkomen van 
1798. Deze was nodig ter financiering van de vloot. Voor 
het eerst werd een inkomstenbelasting nationaal geheven 
en nationaal geadministreerd. Wel ging het in feite om 
een verplichte lening, een van de aspecten waarvan de 
gevolgen niet helemaal uit de verf komen. De aandacht 
gaat vooral uit naar de inning door de nationale ont-
vanger van deze belasting, Robert Collot d’Escury. Het 
onvermelde feit dat zijn familie van oudsher orangistisch 
was, verklaart mogelijk mede waarom zijn tekort onder 
Willem I werd kwijtgescholden.

Een veel minder bekend, maar evengoed fascinerend 
aspect van de staatsfinanciën behandelt Hugo Landheer. 
Aan de hand van veel nieuw materiaal laat hij zien dat 
achterstanden in betaling zich in tijden van crisis en 
oorlog telkens ontwikkelden tot een flink probleem. Er 
ontstond dan een forse onbalans tussen inkomsten en 
uitgaven. Iedere maal werd er een ambtelijke commissie 
van liquidatie op gezet, die ten koste van veel bureau-
cratie de rechthebbenden achterhaalde en hun claims 

beoordeelde. Pas rond 1850, 
toen de overheidsfinanciën 
eindelijk inzichtelijk werden 
en er beter toezicht op de 
uitgaven kwam, verdween 
dit verschijnsel. Wat meer 
nadruk had kunnen worden 
gelegd op de politieke keuze 
om in Nederland altijd 
voorrang te geven aan ren-
tebetalingen boven uitgaven 
ten behoeve van personeel 
en leveranciers. Dit was niet 
alleen een boekhoudkundig 
en praktisch probleem.

Ten aanzien van de 
Republiek hebben Wietse Veenstra en Arjan Otte uit-
stekend werk verricht met de analyse van het financiële 
reilen en zeilen van de Admiraliteit in Zeeland, zowel fi-
nancieel-technisch als in de context van oorlog en vrede. 
De Zeeuwse Admiraliteit deed het rond 1713 financieel 
veel beter dan vroeger werd gedacht en is ook nooit arm-
lastig geworden. De inkomsten uit convooien en licenten 
waren voldoende om in vredestijd te functioneren. Bij 
oorlog kwamen de landprovincies hun verplichtingen 
minder goed na, maar dan was de Admiraliteit in staat 
om geld te lenen.

Pieter Wagenaar kijkt vanuit de analyseniveaus van 
D.S. Wright, federalism, intergovernmental relations en 
intergovernmental management naar financiële centra-
lisatie die in de achttiende eeuw met name in Holland 
plaatsvond. Echte vernieuwingen vonden toen plaats op 
het vlak van intergovernmental relations. Maatregelen zo-
als herziening van de kohieren op de directe belastingen, 
jaarlijkse opgave door steden en dorpen van de belas-
tingopbrengsten en van wijzigingen in de eigendom van 
onroerende goederen, aanpak van betalingsachterstanden 
en rapportage over eedsafleggingen door nieuwe plaatse-
lijke ambtenaren verschaften de Hollandse overheid veel 
informatie over de burger. Zo werd de basis gelegd voor 
veranderingen op de niveaus van federalism en  inter-
governmental relations. Uit hierna te vermelden bijdragen 

Multidisciplinaire 
inzichten in de 

overheidsfinanciën
Henk Boels ed., Overheidsfinanciën tijdens 
de Republiek en het Koninkrijk, 1600-1850 

(Verloren; Hilversum 2012) 236 p., ill., krt., tbl., 
€25,- ISBN 9789087042486
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blijkt dat Holland hierin niet de eerste en niet uniek was.
Illustratief voor het ingewikkelde samenspel tussen 

de vele partijen in politiek en belastingen zijn de overige 
bijdragen. Ton Kappelhof illustreert het fiscale beleid 
van de Raad van State aan de hand van rapporten van de 
plaatselijke rentmeester en ontvangers over de economi-
sche omstandigheden in de Meierij van ’s-Hertogenbosch 
(1736-1787). Deze stukken bleven in kwalitatieve, vaak 
te sombere beoordelingen hangen. Maar al ruim vóór 
die tijd, rond 1700, had de Raad in de Meierij de finan-
ciële autonomie van de dorpen beperkt naar aanleiding 
van zich ophopende schulden. Is de Raad van State hier 
Holland voor geweest?

Eduard Dormans biedt in de eerste plaats een zorg-
vuldige beschrijving van financiën en belastingen in de 
Staatse Landen van Overmaze. Ook daar werden ach-
terstanden al succesvol bestreden door een commissie 
van commissarissen met oog voor de draagkracht van 
de dorpsgemeenschappen. Henk Boels ten slotte laat zien 

hoe de bestuurders van het Groningse platteland vooral 
aan hun eigen draagkracht dachten. Zij zetten in 1693 het 
hele bestuurlijke raderwerk van de provincie stil om naast 
het officiële ambtgeld eenzelfde informeel bedrag van 
ambtenaren te ontvangen als de bestuurders van de stad!

Alles bij elkaar vertoont de bundel meer samen-
hang dan de redactie belooft. De wens de inwoners naar 
draagkracht te belasten leidde vanzelf tot verlangen naar 
betrouwbare informatie over hun financiële toestand. Zo 
kwam de overheid steeds meer te weten. Een tweede rode 
draad is de efficiënte omgang met schulden en achter-
standen. De bijdragen illustreren in het algemeen dat 
ook zonder theoretische vraagstellingen op grond van 
deskundig gebruik van bronnen stimulerende nieuwe 
inzichten tot stand kunnen komen.

J o k e  R o e l e v i n k
Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 
(KNAW)

Broodschrijver  
avant la lettre?

Nina Geerdink, Dichters en verdiensten. De 
sociale verankering van het dichterschap van 

Jan Vos (1610-1667) (Verloren; Hilversum 2012) 
€29,- ISBN 9789087042790

Nieuwe TijdDe maatschappe-
lijke relevantie van 
het dichterschap 

is tegenwoordig bepaald 
geen gegeven. Ondanks het 
bestaan van een Dichter des 
Vaderlands wordt de nood-
zaak van poëzie voor poli-
tiek en samenleving anno 
2012 vermoedelijk maar 
door weinig bestuurders 
gevoeld. Hoe anders was dat 
in de zeventiende eeuw, toen 
dichters een bepalende rol vervulden in het sociale verkeer 
van de bestuurlijke elite in een stad als Amsterdam. Zij 
deden dat voornamelijk met een type poëzie dat later wel 
is aangeduid als gelegenheidslyriek, al is die term eigenlijk 
wat te pejoratief. Het ging om verzen die belangrijke po-
litieke en familiegebeurtenissen opluisterden en daarmee 
een niet te onderschatten functie hadden als promotie-
middel voor de stad én haar bestuurders.

Over dit soort poëzie gaat het recent uitgekomen 
proefschrift Dichters en verdiensten van Nina Geerdink, 
historisch letterkundige en neerlandica. In deze studie 
wordt de zelfprofilering van de zeventiende-eeuwse 
Amsterdamse dichter Jan Vos via zijn gedichten in ver-
band gebracht met de sociale positie die hij had binnen 
de vroegmoderne stedelijke omgeving waarin hij leefde. 
Aan de hand van de casus Vos probeert Geerdink bredere 
uitspraken te doen over de maatschappelijke functies die 

poëzie kon vervullen in 
deze periode. 

Jan Vos neemt in zijn 
poëzie volgens Geerdink een 
vijftal concrete rollen aan, 
die door haar in afzonder-
lijke hoofdstukken worden 
behandeld. Het gaat achter-
eenvolgens om de rollen van 
stadsdichter, huisdichter, 
theaterman, glazenmaker 
en verdraagzaam katho-
liek. Aan de hand van een 

close-reading van Vos’ ‘gelegenheidslyriek’, aangevuld met 
feitelijke informatie over zijn leven en werk, worden deze 
rollen in kaart gebracht. Zo blijkt dan bijvoorbeeld dat Vos 
de rol van stadsdichter speelde door heel beeldend over de 
stad te schrijven en door bij politieke kwesties voorname-
lijk de kant van de regenten te kiezen (hoofdstuk 2). In zijn 
rol van theaterman benadrukte hij de nuttigheid van het 
toneel als moreel-didactisch middel, voor het volk en de 
elite, én als charitatief middel, voor de godshuisregenten 
(hoofdstuk 4). Na de behandeling van de vijf rollen volgt 
nog een vergelijking tussen Vos en zijn stadgenoot en 
voornaamste concurrent Joost van den Vondel.

Door de verschillende rollen heen komen enkele 
aspecten steeds terug in de zelfpresentatie van Jan Vos. 
Eén daarvan is het belang van de patronagerelatie die 
Vos onderhield met de regentenelite van zijn stad. Als on-
geletterde glazenmaker had Vos geen vanzelfsprekende 
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toegang tot die elite. Hij kreeg die toch door zijn goede 
contacten met de regent Caspar van Baerle (hoofdstuk 
1). Later ontwikkelde hij een hechte band met de familie 
Huydecoper en dan met name met pater familias Joan 
Huydecoper sr., die voor hem optrad als een soort mece-
nas (hoofdstuk 3). Aan zijn goede contacten met de elite, 
die hij onderhield door middel van zijn poëzie, dankt hij 
vermoedelijk ook mede zijn veelvuldige benoeming tot 
schouwburghoofd. Op die manier leverde het dichten 
Vos concreet sociaal voordeel op.

Dat Vos’ dichterspraktijk op bovengenoemde wijze in 
elkaar stak, weet Geerdink in haar studie goed aanne-
melijk te maken. Dat hij hiermee ook gezien zou kunnen 
worden als een soort broodschrijver avant la lettre, wat 
Geerdink eveneens suggereert, vind ik minder overtui-
gend. Aan het slot van het boek stelt zij: ‘Het onderzoek 
naar Vos’ dichterschap heeft aangetoond dat er tussen eer 
en financiële voordelen veel te halen viel voor dichters’. 
(p. 213) Wat daartussen precies te halen viel, omschrijft 
Geerdink als sociaal kapitaal en het is dit kapitaal dat 
van Vos in haar ogen een voorloper van de brood-
schrijvers maakte. Dat laatste waag ik te betwijfelen. 
Broodschrijverschap ging in eerste instantie, tot aan de 
late achttiende eeuw, voornamelijk om financieel gewin, 
en kreeg daarna tevens een meer ideologische invulling 
toen schrijvers een (onafhankelijke) professionele positie 
voor zichzelf in het publieke domein gingen claimen. 
Vos’ dichterschap is met geen van die twee zaken goed in 
verband te brengen. Uiteindelijk ging het bij hem vooral 
om sociaal prestige, wat je binnen de vroegmoderne con-
text ook zou kunnen vertalen als… eer. Het voordeel dat 

hij met zijn poëzie kon behalen zit dus niet zozeer tussen 
eer en financieel gewin in, het is, in mijn optiek, de eer 
zelf, die net zo goed een handelswaar is.

In dit opzicht zijn het patronagesysteem en de brood-
schrijverij twee duidelijk van elkaar afwijkende vormen 
van schrijverschap en Vos is dan toch vooral een exponent 
van de eerste variant. Het verschil zit hem hier in de relatie 
tot het publiek. Voor Vos, Vondel en andere zeventiende-
eeuwse dichters waren de voornaamste adressanten 
hun patronen, die hen sociaal voordeel konden bieden. 
‘Gewone’ burgers lazen hun teksten uiteraard wel, maar ze 
werden er nooit in aangesproken. Op die doelgroep richt-
ten de broodschrijvers zich juist wel, wat zich ook vertaalt 
in voorwoorden ‘Aan de lezer’ of ‘Aan het publiek’.

Deze kritiek laat onverlet dat Geerdink met Dichters 
en verdiensten een waardevolle bijdrage heeft geleverd 
aan het vakgebied van de historische Nederlandse letter-
kunde. Het idee van de rollen of personae die Vos neerzet 
via zijn gedichten is prikkelend en biedt zowel een mooie 
introductie op de persoon Vos zelf als een goed beeld van 
hoe dichterschap in de zeventiende eeuw functioneerde. 
Voor historici is het boek ondertussen evenzeer een aan-
rader, omdat het laat zien hoe nauw verknoopt dichters in 
die tijd waren met de bestuurlijke wereld en met de (ste-
delijke) samenleving. Dat de term gelegenheidslyriek wat 
dat aangaat een veel te beperkende aanduiding is voor de 
poëzie van Vos c.s. hoeft na het lezen van dit proefschrift 
niet langer betwijfeld te worden.

I v o  N i e u w e n h u i s
Universiteit van Amsterdam

The period from the 
late 1660s to the 
early 1680s – the 

era covered by this volume 
– was crucial in European 
geopolitics. It saw the 
definitive replacement of 
Spain by France as the main 
perceived threat to other 
nations, and it witnessed the 
realignments in diplomacy 
and international allian-
ces that this shift in power 
produced. These years esta-
blished the Anglo-French 
rivalry that was to dominate the eighteenth century; 
whilst the states of Europe accelerated the internal re-

organisations (for example 
the expansion of military 
spending, and development 
of systems of public credit) 
that were needed to res-
pond to the new tensions. A 
growing number of studies 
have begun to examine this 
key period. Among them 
are the works of Steven 
Pincus, Charles-Edouard 
Levillain, and the volumes 
in the Ashgate series Politics 
and culture in north-western 
Europe, 1650-1720, led by 

the editorial efforts of David Onnekink.  Wouter Troost 
has also contributed through his biographical study of 

The pivotal role of Sir William 
Temple in Northwestern 

European politics
Wouter Troost, Sir William Temple, William III, 

and the balance of power in Europe (Republic 
of Letters Publishing; Dordrecht 2011) 236 p., 

ill., krt., €39,- ISBN 9789089790866
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the prince of Orange: Willliam III, the stadholder-king 
(English translation; Aldershot 2005). Here he rounds out 
his work with an examination of the role of Sir William 
Temple in the turbulent warfare and politics of the time.

At the core of the book is a close account of Temple’s 
activities. Troost thus gives the details of Sir William’s 
various embassies from England to the United Provinces 
of the Netherlands, and his role at the English court 
attempting to influence Anglo-Dutch relations. There 
are therefore descriptions of Temple’s role in concluding 
the Triple Alliance between England, the Netherlands 
and Sweden in 1668; of the undermining of his position 
by the secret treaty of Dover between Louis XIV and 
Charles II in 1670; of his extended mission to The Hague 
after 1674, attempting to secure a satisfactory end to the 
war between France and the Netherlands; of his role in 
promoting the 1677 marriage between William III and 
Mary, the daughter of Charles; of his exasperated reac-
tion to his monarch’s oscillation between Versailles and 
The Hague in the late 1670s; and his actions during the 
exclusion crisis in England (1678-1683), when he joined 
William in attempting to secure an internal settlement 
in England which would allow her to remain an effective 
and united counter-weight to Louis. 

All of this contains fascinating material. It will be of 
great interest to those trying to untangle the complex di-
plomacy and shifts of position which mark this era, and 
to students of Temple himself. It also contains plenty of 
evidence for the quite astonishing duplicity and incon-
stancy of the English ruler. If the shift from one pattern 
of geopolitics to another was hesitating, tortuous and 
contingent (as this works shows it to have been), then this 
was to a very large extent due to the calculation, dishon-
esty and opportunism of Charles II. 

It is true that Troost’s book is dominated by thick 
narrative, and that this means the wood of wider 
interpretation can get lost in the trees of particular 
events. However, there are clear sections introducing 
the political structure of the Netherlands, which is es-
sential for an understanding of this topic; and there are 
clear assessments of the immediate motives of the main 
players. The work also underlines two conclusions which 
have also emerged in the writings of other scholars. 
First, nations cannot be treated as single-minded players 

in international affairs. Factions and divisions within 
countries – in this case particularly in England and the 
Netherlands - made their reactions to foreign affairs 
complex, ambiguous and unpredictable. Second, these 
internal disputes had international dimensions. Alliances 
formed across seas and borders, and the success of a 
group or policy within a nation was highly dependent on 
what was happening in places abroad. This all underlines 
the importance of the multi-focal approach to the history 
of this period which has been attempted in recent work, 
especially by Levillain.  

If this reviewer has a criticism, it is that Troost seems 
so exasperated by the duplicity or shifting positions of his 
protagonists (especially Charles II), that he downplays 
ideology. For example, he is sceptical of clear divisions of 
principle between any internal Dutch ‘parties’, and is not 
convinced by Pincus’ ideological reading of the Anglo-
Dutch wars. Rather he tends to see people motivated by 
self-interest, or pragmatic considerations such as the 
European balance of power. Yet, as Troost himself admits 
when suggesting Louis and William fundamentally 
misunderstood each other, even apparently objective 
criteria such as self-interest or geo-political threat are 
mental constructs, determined by ingrained assumptions 
about the world. If Troost had asked why Temple thought 
Louis was trying to upset the European balance of power, 
rather than simply assuming that the military expansion 
he had directly witnessed proved this point (something 
the Sun King himself would have denied), there might 
have been more room for deeper analysis of the ambas-
sador. We might have learned much more about what – if 
any – role was played in his actions by abstract ideas. 
How moved was Temple by concern for the future of 
the European reformation; notions of international law; 
fear of political absolutism; or perceived standards of 
correct conduct between Christians? Longer answers to 
these questions might have given us a greater sense of the 
ideological dimensions of the diplomatic reconfiguration, 
not only for Temple, but (given that he played the pivotal 
role which is illustrated in this volume) also for the whole 
political culture of Northwestern Europe.

To ny  C l a y d o n
Bangor University
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Naar de korte tijdspanne van drie jaar, die de 
geschiedenis ingegaan is als de inlijving, is weinig 
onderzoek gedaan. De belangrijkste bijdragen 

daarover dateren van het begin van de twintigste eeuw en 
zijn verouderd, vooral omdat zij nog zeer nationalistisch 
getint zijn. Zij proberen minder te laten zien wat er wer-
kelijk gebeurd is en wat de grote vernieuwingen van die 
tijd waren dan deze tijd te schetsen als het startpunt van 
het moderne Nederland van 1813-1848. Voor Nederlandse 
historici was 1813 immers 
het begin van een echt 
Nederlandse moderniteit. 
Waarom zo weinig belang-
stelling voor een buitenge-
woon tumultueus tijdperk? 
Waarschijnlijk omdat het 
weinig glorieus was voor 
Nederland, dat te kampen 
had met interne economi-
sche en politieke problemen, 
terwijl Pruisen, Engelsen, 
en Fransen zich veel te veel 
bemoeiden met de kleine 
republiek. 

Ondertussen is hier 
wel verandering in gekomen. Sinds 1997 hebben juristen 
regelmatig congressen georganiseerd waaruit publicaties 
voortkwamen: De Bataafse Omwenteling en het recht 
(Nijmegen 1997), De Staatsregeling voor het Bataafse 
Volk van 1798 (Nijmegen 2001) en Nederland in Franse 
Schaduw. Recht en bestuur in het Koninkrijk Holland 
(Hilversum 2006). Deze bundel is de vierde in deze reeks 
en benadert enkele thema’s die in die tijd, maar ook 
daarna, belangrijk waren: het Bataafse leger en de dienst-
plicht; de invoering van Franse belastingen in Holland; 
de gevolgen van de inlijving voor handel en nijverheid; 
het strafrecht sedert 1811 en de invoering en toepassing 
van de Code Napoleon in Nederland. Daarnaast worden 
de Franse overheersing in België, de inlijving van Noord-
Duitsland bij het Franse Keizerrijk en de integratie van 
Kaap van de Goede Hoop bij het Britse Rijk behandeld. 
Het is duidelijk dat de onderwerpen zeer uiteenlopen en 
dat het boek geen coherent geheel vormt. De afzonderlij-
ke artikelen kunnen natuurlijk nuttig zijn voor een beter 
begrip van het Napoleontische keizerrijk, maar de titel 
van de bundel dekt de lading niet.

Zo heet het boek te gaan over de jaren 1810-1813. 
Welnu, veel auteurs starten hun onderzoek in de patriot-
tentijd of in 1795; anderen eindigen hun betoog in de tijd 
ná 1813 of zelfs nog later. De bekende jurist Sjoerd Faber 
bijvoorbeeld, een pionier op het gebied van achttiende-

eeuwse strafrechtpleging in Nederland, springt in zijn 
bijdrage van 1811 naar 1854 of naar 1886, of zelfs naar 
1940-1945, waardoor de lezer niet goed kan volgen wat 
wel of niet van de Franse wetgeving ingevoerd werd. Zijn 
aandacht is niet echt gefixeerd op de tijd van de inlijving, 
maar op de jaren daarna. Nog steeds wordt dus niet 
duidelijk waarom in Nederland de lijfstraffen werden 
gehandhaafd, terwijl de nieuwe menslievendheid deze 
afkeurde en de Franse revolutie ze al in 1791 afgeschaft 

had. In 1813 worden deze 
lijfstraffen weer ingevoerd 
ondanks de algemene 
afkeuring. Wat ook opvalt 
is dat de invoering van de 
guillotine in Nederland niet 
behandeld wordt, terwijl 
zij toch heel veel indruk 
gemaakt moet hebben op 
de Nederlandse burgers.

Een ander inconsequen-
tie betreft de twee artikelen 
over het leger en de dienst-
plicht, van respectievelijk 
Olaf van Nimwegen en H. 
Amersfoort. Beide benade-

ren de Bataafse tijd, en zelfs de patriottentijd, terwijl men 
zou verwachten dat dieper werd ingegaan op de succes-
sievelijke lichtingen van 1810-1813 en op het verzet dat zij 
zouden veroorzaken. Maar zover gaan beiden niet, en om 
dit gebrek te compenseren citeert H. Amersfoort – net als 
de meeste andere auteurs – gegevens uit het onmisbare 
boek van Johan Joor. Een ander gebrek van deze bundel 
is namelijk het feit dat de auteurs weinig nieuw onder-
zoek naar archiefstukken of bronnen hebben gedaan. 
Hun gegevens putten zij uit het uitmuntend gedocu-
menteerde proefschrift, De adelaar en het lam van Joor 
(Amsterdam 2000). Dit geldt trouwens niet voor Olaf van 
Nimwegen, die wel een originele bijdrage levert over de 
hervorming van het Bataafse leger en de consequenties 
daarvan voor de gewone soldaten en voor de officieren 
tussen 1751 en 1799. Maar nogmaals: deze goede bijdrage 
heeft niets met de inlijving te maken. 

Een andere bijdrage die waardevol is en de tijd van de 
inlijving wel behandelt is die van Onno Ydema over de 
invoering van de Franse belastingen in Nederland. Een 
belangrijk punt, want de Franse belastingen waren lager 
dan de Nederlandse. De invoering daarvan had dan ook 
de inlijving moeten vergemakkelijken – dat was ook de 
verwachting van de Fransen. Maar zo makkelijk ging het 
niet. De Nederlanders merkten de verlichting niet, maar 
werden met nieuwe accijnzen geconfronteerd, met name 

Een gebrek aan nieuwe 
inzichten

A.M.J.A. Berkvens, J. Hallebeek en A.J.B. Sirks 
ed. Het Franse Nederland. De inlijving 1810-
1813. De juridische en bestuurlijke gevolgen 

van de ‘Réunion’ met Frankrijk (Verloren; 
Hilversum 2012) 206 p., ill., krt., tbl., €22,-  

ISBN 9789087042837
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op tabak, en met de tiërcering die bijna iedereen trof – di-
rect of indirect. Een andere consequentie van de inlijving 
en van de continentale stelsel – helaas in dit boek niet 
behandeld, net zo min als de invoering van het Franse 
departementaal bestuur of van de Napoleontische verkie-
zingen  – was natuurlijk een verdere verslechtering van de 
economische en commerciële situatie. Dit aspect wordt 
door A.J.B. Sirks behandeld, die terecht de nadruk legt op 
het feit dat de Franse Code du Commerce die ingevoerd 
moest worden de specifieke problemen van Nederland 
onderkende. F. Brandsma tenslotte behandelt de invoe-
ring van de Code Napoleon, maar focust op de tijd daarna 
en op het verzet van de Nederlanders om dit wetboek te 
handhaven. Net zo merkwaardig in deze context is het 
feit dat het boek van Martijn van der Burg (Nederland 
onder Franse invloed, Amsterdam 2009) nooit geciteerd 
wordt, terwijl daarin ruim aandacht wordt besteed aan 

de botsing tussen Franse en Nederlandse ideeën over 
bestuur en recht. Men had kunnen verwachten dat het in 
de verschillende bijdragen aangehaald wordt, maar dit is 
niet het geval. Alsof juristen geen echte behoefte hebben 
om te volgen wat hun collegae historici onderzoeken en 
publiceren. 

Resumerend blijkt deze bundel chaotisch te zijn, qua 
thema’s, maar ook qua aanpak en tijdspanne, waardoor de 
inlijving nauwelijks beter naar voren komt dan in oudere 
studies. Wat ook opvalt, is dat er weinig primair materiaal 
gebruikt wordt, alsof deze tijd nog steeds niet de moeite 
waard is voor nieuw baanbrekend onderzoek. Of in 
andere woorden: hoewel het uitgangspunt van de bundel 
lovenswaardig is, laat de uitwerking zeer te wensen over.

A n n i e  J o u r d a n
Universiteit van Amsterdam

Gedesillusioneerde 
filosofen

Michael Kuur Sørensen, Young Hegelians before 
and after 1848. When theory meets reality 

(Peter Lang Verlag; Frankfurt am Main 2011) 
265 p., €46,50 ISBN 9783631620540

Nieuwste TijdIn het decennium 
voorafgaand aan de 
revolutie van 1848-1849 

speelde de groep intellectu-
elen die bekend staat als de 
Junghegelianer een belang-
rijke rol in het publieke 
debat in de Duitse staten. 
Deze intellectuelen  gingen 
uit van de filosofie van de 
in 1831 overleden G.W.F. 
Hegel, maar wilden deze 
aanpassen om de maat-
schappelijke en politieke problemen waarmee zij te maken 
kregen te kunnen duiden. Daarbij ging het hen erom de 
filosofie een meer praktische en kritische functie te geven. 
Soms werkzaam aan een universiteit, maar vaak door hun 
oppositionele houding veroordeeld tot een bestaan in de 
‘journalistieke bohème’ (Wolfgang Eßbach), formuleerden 
zij radicale alternatieven voor de bestaande maatschappe-
lijke en politieke situatie.

Michael Kuur Sørensen analyseert in zijn disser-
tatie de intellectuele ontwikkeling van vier van deze 
Junghegelianer: Arnold Ruge, Bruno Bauer, Moses Hess 
en Karl Marx. Daarbij stelt hij de vraag centraal, hoe 
deze filosofen hun ervaring van de mislukte revolutie 
van 1848-1849 verwerkten en in hoeverre deze ervaring 
leidde tot een aanpassing van hun opvattingen. Dat zij 
gedwongen waren hun theorieën te herzien ligt voor de 
hand. Eerder al werd na de pioniersstudie van Andrew 
Lees (Revolution and reflection) uit 1974 in studies naar 

onder andere de opvattin-
gen van de ‘Demokraten’ 
(Christian Jansen) en de 
grootburgerlijke liberalen 
van de Deutsche Zeitung 
(Ulrike von Hirschhausen) 
een dergelijke intellectuele 
ontwikkeling gedetailleerd 
beschreven. Omdat studies 
naar de Junghegelianer zich 
tot dusverre beperkten tot 
het werk van één persoon 
of tot de periode van de 

Vormärz, vormt de studie van Sørensen een alleszins 
welkome aanvulling. 

In het eerste deel van zijn dissertatie analyseert 
Sørensen de manier waarop de genoemde vier publicisten 
voor 1848 hun ervaringen met de politieke, maatschap-
pelijke en intellectuele context filosofisch verwerkten. Hij 
laat het hier niet bij een samenvatting van hun respectieve 
opvattingen, maar laat zien hoe zij op elkaars denkbeel-
den reageerden. Zij gingen alle vier de dialoog aan met de 
contemplatieve filosofie van Hegel, maar kwamen tot zeer 
verschillende conclusies. Vervolgens bespreekt Sørensen 
hun opvattingen met betrekking tot het historisch proces. 
Zodoende worden de verwachtingen duidelijk die deze 
filosofen aan de vooravond van de revolutie hadden met 
betrekking tot de maatschappelijke en politieke ontwik-
keling. En hoe verschillend hun denkbeelden ook waren, 
zij deelden in hun radicale analyses de veronderstelling 
dat de geschiedenis door revoluties voorwaarts gestuwd 
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werd en ze meenden allen op basis van hun eigen filoso-
fische uitgangspunten met zekerheid de uitkomst van de 
komende revolutie te kunnen voorspellen.

Deze dogmatische uitgangssituatie moest in 1848-
1849 wel leiden tot een grote desillusie. Sørensen laat 
zien, hoe Ruge, Bauer, Hess en Marx hun hooggespan-
nen verwachtingen tenietgedaan zagen worden. En deze 
desillusie leidde tot een aanpassing van de theoretische 
uitgangspunten. Bauer, die op de vestiging van een door 
filosofen geleide republiek had gehoopt, ontwikkelde zich 
tot antisemiet en een conservatieve bewonderaar van het 
autocratische Rusland; Ruge, die als afgevaardigde in het 
nationale parlement in Frankfurt actief was geweest, had 
naar de vestiging van een basisdemocratische republiek 
gestreefd, maar zette zich na 1850 in voor de nationale 
eenwording door Pruisen; Marx, die verwacht had dat 
in Duitsland een burgerlijke en in Engeland een prole-
tarische revolutie zou uitbreken, zette zich na 1850 aan 
een empirisch-historische studie van de crises in de 
kapitalistische maatschappij; en Hess ten slotte, die in 
Duitsland een communistische revolutie had voorzien, 
stortte zich op het filosofisch materialisme van Büchner 
en Moleschott (opvallend is dat Sørensen hier niet ingaat 
op Hess’ latere zionistische werk).

Deze intellectuele ontwikkelingen worden door 
Sørensen helder geanalyseerd. Uit die analyses blijkt dat 
van een onderling debat van deze vier denkers na de 
revolutie eigenlijk nauwelijks sprake meer was. Alle vier 
richtten zij zich op nieuwe intellectuele allianties, waarbij 
(met uitzondering van Ruge) Hegels idealistische filosofie 
vrijwel volledig uit beeld verdween. Zodoende loopt het 
slothoofdstuk, anders dan de auteur had beoogd, toch uit 
op vier biografisch georiënteerde analyses.

Hier wreekt zich nu Sørensens keuze uit te gaan 

van een selecte groep denkers, zonder in te gaan op de 
Junghegelianer als groep. Hij verwijst wel naar de grote 
sociologisch-historische studie van Wolfgang Eßbach uit 
1988, maar veel doet hij hier niet mee. De culturele infra-
structuur (met name de kranten en tijdschriften waar-
voor de Junghegelianer schreven) komt slechts terloops 
ter sprake. Toch was het voor de vaak als zelfstandige 
publicisten opererende Junghegelianer van levensbelang 
zich hier nadrukkelijk en theatraal hoorbaar te maken. 
Deze situatie bepaalde mede de toon van hun bijdragen. 
Na de revolutie moesten ze in een veranderd intellectu-
eel klimaat uit de scherven van hun voorrevolutionaire 
theorieën opnieuw een intellectuele positie opbouwen. 
Daarbij waren zij afhankelijk van een tijdens en na de 
revolutie sterk gewijzigd kranten- en tijdschriftenland-
schap. Hess, Marx en Prutz bevonden zich bovendien 
in ballingschap buiten Duitsland en bleven zodoende 
enigszins afzijdig van het culturele leven aldaar.

Het waren na 1848 andere voormalige Junghegelianer 
die in het publieke debat de toon aangaven. Robert Prutz, 
begin jaren veertig samen met Ruge redacteur van de 
Hallische Jahrbücher, en Julian Schmidt boden met hun 
tijdschriften (respectievelijk Deutsches Museum en Die 
Grenzboten) een podium voor een nieuw ‘realisme’ in 
literatuur, kunst, wetenschap en politiek. De namen van 
Prutz en Schmidt vallen echter niet in Sørensens boek, 
evenmin als die van de meeste andere publicisten die tot 
de cirkel van de Junghegelianer gerekend kunnen worden. 
Dus hoe verdienstelijk Sørensens dissertatie ook is, het is 
geen geschiedenis van de verwerking van de junghegelia-
nische revolutie-ervaring.

A . B .  O v e r b e e k
Rijksuniversiteit Groningen

Toen Leopold von 
Ranke in 1825 aan 
de Universiteit van 

Berlijn arriveerde, raakte 
hij vrijwel meteen verzeild 
in een vinnig professo-
rendebat. Aan de ene kant 
stond G.W.F. Hegel, wellicht 
de geniaalste filosoof die 
Duitsland in de negen-
tiende eeuw heeft voort-
gebracht; aan de andere 
zijde een groepje historici, aangevoerd door Friedrich 
Schleiermacher. Hun meningsverschil ging over de vraag 

hoe geschiedenis het best 
kon worden bestudeerd: 
als een grand narrative met 
een duidelijke verhaallijn, 
zoals Hegel meende, of 
als een bonte verzameling 
‘individualiteiten’, zoals de 
historici dachten?

Ranke schaarde zich, ui-
teraard, bij het laatste kamp 
en peperde zijn studenten 
in dat zij zich verre moesten 

houden van hegeliaanse ontwikkelingsschema’s – overi-
gens zonder zijn collega bij name te noemen. Hegel, op 

Historisme op een 
procrustesbed

Frederick C. Beiser, The German Historicist 
Tradition (Oxford University Press; Oxford 
2011), 648 p., €79,95 ISBN 9780199691555
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zijn beurt, had weinig fiducie in Ranke: ‘Das ist aber nur 
ein gewöhlicher Historiker.’ Het was een botsing tussen 
twee ego’s, maar ook en vooral tussen twee onverzoenba-
re opvattingen over de taak van de historicus en de aard 
van de historische wetenschap.

Frederick Beiser, filosoof aan Syracuse University, 
wijdt enkele spannende pagina’s aan dit conflict tussen 
David en Goliath, zoals hij het noemt. Hij beschrijft hoe 
de reus ter aarde stortte toen de Berlijnse Akademie der 
Wissenschaften haar deuren voor Hegel gesloten hield – 
waarop Hegel overigens, anders dan Goliath, kalm over-
eind krabbelde en zijn eigen Societät für wissenschaft-
liche Kritik oprichtte. Beiser toont zich vervolgens een 
groot kenner van zowel Ranke als Hegel als hij uitlegt 
hoe beide mannen zich vergaloppeerden in misverstan-
den over elkaars werk, om daaraan een bredere beschou-
wing te verbinden over Rankes pogingen tot terreinafba-
kening van de historische wetenschap.

Het dispuut tussen Ranke en Hegel is sinds Ernst 
Simons Ranke und Hegel (1928) niet meer zo treffend 
geanalyseerd als in Beisers boek. De paragraaf is een 
hoogtepunt in een ook anderszins goed gedocumenteer-
de, helder opgezette en toegankelijk geschreven studie 
naar het negentiende-eeuwse Duitse historisme. Het is 
als zodanig een welkome opvolger van Georg Iggers’ The 
German Conception of History (1968), met hoofdstuk-
ken – bijvoorbeeld over Johann Martin Chladenius – die 
behoren tot het beste wat op dit gebied in het Engels 
beschikbaar is. 

Toch is The German Historicist Tradition niet, zelfs in 
de verte niet, het boek waarop ik had gehoopt. Als auteur 
van diverse studies naar idealistische filosofie en esthe-
tiek leek Beiser de aangewezen kandidaat om duidelijk te 
maken hoe niet alleen historici, maar allerlei geleerden, 
politici en kunstenaars in negentiende-eeuws Duitsland 
onder de bekoring van het historisme kwamen.

Zo’n aanpak zou ook voor de hand gelegen heb-
ben, gelet op hoe dit historisme de afgelopen decennia 
bestudeerd is. Annette Wittkau en Theodore Ziolkowski 
zijn de Werdegang van het historisme in de breedte 
van de geesteswetenschappen nagegaan. Michael Brix, 
Monika Steinhauser en Daniel Fulda hebben gewezen 
op de wisselwerking tussen Historismus in de literatuur, 
de beeldende kunsten en de wetenschap. Kurt Nowak 
en Wolfgang Hardtwig, op hun beurt, hebben ons het 
historisme leren zien als een Geschichtsreligion die het 
vooruitgangsgeloof van het Duitse Bildungsbürgertum 
met historische middelen probeerde te schragen.

Niets van dit alles is echter tot Beisers studie door-
gedrongen. Niet alleen komt vrijwel geen van de zojuist 
genoemde auteurs ter sprake – opvallend vaak leunt 

Beiser op oudere literatuur – ook is de inzet van het boek 
aanmerkelijk traditioneler. Voor Beiser is het historisme 
een filosofische traditie in negentiende-eeuws Duitsland 
die zich ten doel stelde de wetenschappelijke status van 
de geschiedbeoefening te rechtvaardigen. Het historisme 
was dus geen wereldbeschouwing (Karl Mannheim), 
metahistory (Hayden White) of speculatieve geschied-
filosofie (William Walsh), maar een epistemologie van 
de geschiedwetenschap. Zoals Beiser kernachtig stelt: 
‘The historicist tradition was essentially epistemologi-
cal, involving second-order reflection upon historical 
knowledge; it was not metaphysical, involving first-order 
speculation about the laws, ends or meaning of history 
itself ’ (p. 8).

Hiermee is de toon voor het boek gezet. The German 
Historicist Tradition stelt het historisme voor als ‘a 
single, coherent and continuous intellectual tradition’ 
(p. 6). Hoe groot de verschillen tussen Ranke, Wilhelm 
von Humboldt, Wilhelm Windelband en Emil Lask ook 
waren, elk van deze denkers leverde een bijdrage aan wat 
Beiser ‘the struggle for autonomy and recognition’ (p. 23) 
noemt: de eigenheid van historische kennis en de verzelf-
standiging van de geschiedwetenschap.

Dit archimedische punt stelt Beiser in staat te beoor-
delen hoe een ‘pioneer’ (p. 54) als Chladenius het histo-
risme op de rails zette, welke ‘important contribution’ 
(p. 168) Humboldt vervolgens leverde en hoe Ranke in 
Berlijn ten strijde trok tegen ‘the traditional theological 
constraints upon history’ (p. 255). Het resulteert in een 
onvervalste Whig history, uitlopend op Georg Simmel, 
‘the most modern and radical of all the thinkers in the 
historicist tradition’ (p. 470), en Max Weber, in wie het 
historisme volgens Beiser zijn ‘ultimate fulfillment’ (p. 
511) vond.

Beisers ondubbelzinnige historismedefinitie levert 
een overzichtelijke canon op. ‘It makes an historicist 
anyone who contributed substantially to the program of 
justifying the scientific status of history’ (p. 9). Daartoe 
behoren mannen als Moritz Lazarus – een joods-Duitse 
denker van wie ik eerlijk gezegd nog nooit gehoord had, 
maar die een belangrijke invloed op Simmel moet hebben 
uitgeoefend. Daarentegen ontbreken bekende namen als 
Hegel en Karl Marx (ondanks het curieuze feit dat Beiser 
zelf ooit een uitstekend artikel over ‘Hegel’s Historicism’ 
publiceerde). Alles wat riekt naar speculatieve geschiedfi-
losofie schuift Beiser terzijde, zoals hij trouwens ook met 
Ernst Troeltsch en diens ‘Krise des Historismus’ slecht 
uit de voeten kan. 

Dit roept natuurlijk wel een vraag op: vertroebelt de 
auteur het zicht op deze negentiende-eeuwse Duitsers 
niet een beetje als hij hen zó ongegeneerd de maat neemt? 
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‘Troeltsch saw a crisis in historicism chiefly because it 
threatened his own conservative religious views’, schrijft 
Beiser over de meest vrijzinnige theoloog die Duitsland 
rond 1920 kende. ‘Talking about a crisis of historicism 
was a clever rhetorical device for foisting his own spiri-
tual crisis upon his enemy’ (p. 24). Nog aanstootgevender 
is zijn oordeel over Rankes ideeënleer: ‘Worst of all, the 
theory seems metaphysical, a relapse into older teleo-
logical and organic patterns of thinking, which violates 
Ranke’s own empirical standards of scientific knowledge’ 
(p. 283).

Het is bijna paradoxaal: een boek over historisme dat 
zó weinig gefascineerd is door het anders-zijn van het 
verleden en zó weinig open-mindedness tentoonspreidt 
voor al die aspecten van Ranke, Windelband en Troeltsch 
die minder goed passen bij Beisers eigen, sciëntistische 
kijk op het vak. Is het niet bij uitstek ‘onhistoristisch’, zou 
je je kunnen afvragen, het historisme op zo’n procrustes-
bed te leggen?

H e r m a n  P a u l
Universiteit Leiden / Rijksuniversiteit Groningen

Het proefschrift 
van Wim van 
der Schoor over 

particuliere proefstations in 
Nederlands-Indië rond 1900 
is een rijke bijdrage tot een 
groeiend onderzoeksveld: 
wetenschaps beoefening in 
koloniale context. Van der 
Schoor benadert zijn onder-
werp op een gestructureerde 
manier. Eerst beschrijft hij 
de oprichting en organi-
satie van een twintigtal 
particuliere proefstations 
op Java en Sumatra in de 
late negentiende en vroege 
twintigste eeuw. De proefstations waren, zoals van der 
Schoor uitgebreid laat zien, onderzoekslaboratoria waarin 
toegepast landbouwonderzoek werd verricht. Het onder-
zoek aan particuliere proefstations richtte zich vooral op 
gewassen die bestemd waren voor de wereldhandel, zoals 
suikerriet, kina, oliepalm, tabak, rubber, thee en indigo. 
Naast analyse- en controlewerk werd er vooral adviserend 
werk verricht. De proefstations werden meestal gefinan-
cierd door (Westerse) landbouwondernemers. Vooral na 
de afschaffing van het cultuurstelsel in 1870 zagen veel 
landbouwondernemers mogelijkheden in de koloniën en 
dat ging gepaard met een flinke investering in onderzoek. 
Rond 1920 bedroeg het jaarbudget voor particuliere proef-
stations zelfs meer dan twee miljoen gulden. 

In het vervolg plaatst Van der Schoor het fenomeen 
particuliere proefstation in een historische context. 
Hier komt vooral de verwevenheid van de proefstations 
met de botanische tuin en de overheidslaboratoria in 
Buitenzorg aan de orde. Verder bespreekt hij de motieven 
die invloedrijke ‘biologen’ als M. Treub (1851-1910) en 

F.A.F.C. Went (1863-1935) 
aanvoerden om fondsen 
voor hun onderzoek in 
de tropen te werven. Om 
de krappe arbeidsmarkt 
in Europa te ontvluchten, 
prezen Treub en Went de 
koloniën als een groot en 
veelbelovend natuurlijk 
reservoir. Onderzoek in 
het veld zou het mogelijk 
maken om nieuw licht op 
ecologische, botanische, 
zoölogische en geologische 
vraagstukken te werpen 
die door onderzoekers in 
hun laboratoria thuis nooit 

volledig begrepen zouden kunnen worden. Net zoals 
eerdere reizigers hoopten zij dat de ‘tropenervaring’ 
bevorderlijk zou werken in hun latere carrière. Een ander 
en veel belangrijker argument dat biologen gebruikten, 
was het praktisch nut van hun onderzoek voor de kolo-
niale landbouw. Zoals gezegd waren vooral particuliere 
landbouwondernemers in de laboratoriumexpertise van 
biologen geïnteresseerd. Een centrale rol speelde hierbij 
het onderzoek naar erfelijkheid, variabiliteit en plan-
tenfysiologie. Kennis op deze gebieden was bijvoorbeeld 
nodig om plantenziektes te herkennen en te bestrijden. 
Een derde manier om onderzoek in de tropen te legitime-
ren was, zoals Van der Schoor laat zien, het opkomende 
nationalisme na 1870. Biologen in Nederland en in de 
koloniën presenteerden zichzelf in toenemende mate als 
‘zuivere’ wetenschappers wier laboratoria de vitaliteit van 
een opkomende Nederlandse natie belichaamden. Vooral 
rond 1900 functioneerden proefstations als boegbeelden 
van moderniteit en beschaving. 

In de hoofdstukken 3 en 4 geeft Van der Schoor 

Een goed leesbare en rijke 
bijdrage tot een weinig 

bestudeerd veld
Wim van der Schoor, Zuivere en toegepaste 

wetenschap in de tropen. Biologisch onderzoek 
aan particuliere proefstations in 

Nederlands-Indië 1870-1940 (Utrecht 2012) 
312 p., ill., krt., tbl., €29,50 te bestellen via 

www.colonialscience.com
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vervolgens een fascinerend inzicht in de dagelijkse 
praktijk van het biologisch onderzoek aan particuliere 
proefstations. Net als in de voorgaande hoofdstukken 
helpen de vele illustraties uit de fotocollecties van het 
KITLV Leiden en het Tropenmuseum in Amsterdam 
om het betoog inzichtelijk te maken. Daarna volgt een 
deel met carrière-analyses van zes invloedrijke proefsta-
tionbiologen. Naast Treub en Went zijn dat G. Wilbrink 
(1875-1962), J.A. Honing (1880-1950), P. van Harreveld 
(1879-1957) en V. J. Koningsberger (1895-1966). Hieruit 
komt duidelijk naar voren dat voor veel biologen het 
verblijf in de koloniën een belangrijk tussenstation in 
hun carrière was. Dit hoofdstuk levert ook een verklaring 
voor de vraag waarom proefstationbiologen nauwe-
lijks aandacht van de wetenschapsgeschiedenis hebben 
gekregen: in plaats van theorieën uit te werken, waren zij 
geleerde practici en managers die bedreven raakten in 
het opzetten van grootschalige veldproeven, het schrijven 
van rapporten voor ondernemers en koloniale ambtena-
ren, en het participeren in internationale netwerken. ‘De 
Indische proefstations’, zoals Van der Schoor het krachtig 
samenvat, ‘leverden zo op hun beurt nogal pragmatisch 
ingestelde biologen aan de Nederlandse wetenschap’ (p. 
209). 

In het slothoofdstuk bespreekt Van der Schoor de 
betekenis van zijn proefschrift voor de geschiedenis van 
de (koloniale) biologie. Vooral een vergelijking met door 
de overheid gefinancierde proefstations en laboratoria 
laat het specifieke karakter van particuliere proefstations 
nog eens duidelijk naar voren komen. De vergelijking 
met proefstations in andere koloniale gebieden, zoals bij-
voorbeeld Brits-India, de Filipijnen, Amerika, Maleisië, 
Ceylon, Hawaï en Formosa is zeer beknopt en verdient 
het om nog verder uitgewerkt te worden. De ‘new 
imperial history’ (David Lambert en Alan Lester) heeft 
immers laten zien dat alleen een trans-koloniale aanpak 
– met een speciale focus op netwerken – tot nieuwe visies 
op kennisproductie in koloniale context kan leiden. Maar 

dit is helaas een benadering waarop Van der Schoor niet 
reflecteert. 

Het proefschrift van Wim van der Schoor over par-
ticuliere proefstations in Nederlands-Indië rond 1900 is 
om drie redenen een belangrijke studie: ten eerste laat 
hij op indrukwekkende wijze zien dat er in Nederlandse 
archieven nog veel onbekend bronnenmateriaal over 
‘wetenschap in de koloniën’ te vinden is. Vooral muse-
ale instellingen beheren vaak ‘koloniale’ archieven die 
nog weinig ontsloten zijn. In dit geval bleken het brie-
venarchief van F.A.F.C. Went (1863-1935) in Museum 
Boerhaave in Leiden en het privé-archief van J.A. Honing 
(1880-1950) in de Universiteitsbibliotheek in Wageningen 
een rijke bron voor onderzoek. Ten tweede vult Van der 
Schoor een hiaat in de kennis over het Indische proefsta-
tionwezen rond 1900. Bijna alle auteurs die eerder over 
koloniale landbouw in deze periode schreven (Harro 
Maat, Suzanne Moon, Andrew Goss), hebben hun aan-
dacht vooral gericht op door de overheid gefinancierde 
onderzoeksinstellingen. Particuliere proefstations bleven 
daarbij grotendeels buiten zicht. Ten derde laat Van der 
Schoor zien dat particuliere proefstations een belangrijke 
motor waren voor verandering in Nederlands-Indië en 
in Nederland. Vooral Nederlandse onderwijsinstel-
lingen zoals de Landbouwhogeschool Wageningen en 
de Polytechnische School Delft pasten hun curricula 
in toenemende mate aan de eisen van het praktische 
landbouwonderzoek aan. Daarbij werden specialismes 
zoals genetica, erfelijkheidsleer, en fytopathologie (plan-
tenziektenkunde) steeds belangrijker. Kortom: behalve 
de slechts rudimentair uitgewerkte inbedding in een in-
ternationaal historiografisch debat over de rol en functie 
van ‘wetenschap’ in koloniale context, is Van der Schoors 
proefschrift een goed leesbare bijdrage tot een nog weinig 
bestudeerd veld. 

A n d r e a s  We b e r 
Universiteit Twente



Boek besprek ingen138

Op handel en woeker tronend, legt 
een machtig rijk welhaast heel de aard in band,
Noemt zich beschavingskamper en gezant,
En droomt al volkren aan zijn troon geknecht.
Het steekt de nooit verzaadde muil naar voren,
Zich blindlings aan een gouden buit vergapend
En slaat ’t klein volk met krijg, in domme trots.

‘t Klein volk in dit protestgedicht van Frederik van 
Eeden werd gevormd door de Boeren in Zuid-
Afrika. Zij hadden halverwege de negentiende eeuw 

Transvaal en Oranje Vrijstaat gesticht, maar Groot-
Brittannië deed in 1899 
voor de tweede keer in 
twintig jaar een poging 
beide republieken in te 
lijven. In Nederland werd 
de Tweede Boerenoorlog 
(1899-1902) met bijzon-
dere interesse gevolgd. De 
Boeren, deels nakomelingen 
van Nederlandse migran-
ten, werden hier te lande 
gezien als ‘stamgenoten’. 
De Nederlandse betrokken-
heid bij hun strijd tegen het 
Britse Rijk moet volgens de 
historiografie vooral gezien 
worden in het licht van het felle Nederlandse nationalisme 
rond de eeuwwisseling. 

Die nadruk op binnenlandse omstandigheden 
nuanceert Vincent Kuitenbrouwer in War of words, de 
handelseditie van het gelijknamige proefschrift dat hij in 
2010 aan de Universiteit van Amsterdam verdedigde. Zijn 
interesse ligt bij de culturele representatie van het impe-
rialisme. Hiervoor dient de Boerenoorlog als case study, 
daar Zuid-Afrika tot het Nederlandse ‘culturele impe-
rium’ behoorde en deze oorlog bij uitstek een moderne 
propagandaoorlog was. War of Words is een zorgvuldig 
geregisseerd en gedetailleerd werk, waarin de activiteiten 
van de Nederlandse pro-Boer beweging binnen de drie-
hoek propaganda – nationalisme – imperialisme worden 
bestudeerd. 

Voordat de Utrechtse hoogleraar Pieter Harting 
naar aanleiding van de Eerste Boerenoorlog (1880-1881) 
een J’accuse schreef waarin hij het Britse imperialisme 
fileerde, heerste er in Nederland onverschilligheid 
jegens de Boeren. Kuitenbrouwer brengt in kaart hoe 
nadien een historisch-culturele band tussen Boeren en 
Nederlanders werd (uit)gevonden en de ‘stamverwanten’ 
‘typisch Nederlandse’ eigenschappen als vrijheids- en 

onafhankelijkheidszin werden toegedicht. Verschillende 
Nederlandse organisaties probeerden migratie naar de 
Transvaal te bevorderen en de publieke opinie te be-
invloeden. Het laat zien hoe de Nederlandse identiteit 
onderdeel werd van de propagandastrijd, waarin ook 
de relatie tussen de drie ‘rassen’ werd uitgevent: het 
Nederlandse ‘ras’ in Zuid-Afrika zou in tegenstelling 
tot het Britse streng doch rechtvaardig met de inheemse 
bevolking omgaan.

De strikte neutraliteit van de Nederlandse regering 
tijdens de oorlog wordt door de auteur gecontrasteerd 
met de houding van de Nederlandse pers. Die was reeds 

zo sterk op de hand van de 
Boeren dat de propaganda 
van het internationaal 
georiënteerde persagent-
schap van het Algemeen 
Nederlandsch Verbond 
(ANV) de berichtgeving 
nauwelijks beïnvloedde. 
Hoewel er ook aandacht 
was voor het lot van Britse 
dienstplichtigen en er wat 
ambivalent werd gerea-
geerd op de strijdlust van 
de zogenaamde ‘bitterein-
ders’, werd positief nieuws 
over de Britten uit de krant 

gehouden en de ‘Nederlandse’ betrokkenheid sterk aan-
gezet.

Waar de Britse pers tweehonderd correspondenten 
naar het front stuurde, waren Nederlandse dagbladen 
voor hun berichtgeving voornamelijk afhankelijk van het 
netwerk van Nederlandse migranten ter plaatse. Dit bete-
kende dat de Nederlandse media niet alleen gekleurd be-
richtten, maar ook inventief moesten zijn. Kuitenbrouwer 
toont overtuigend aan dat we hun verslagen daarom niet 
louter moeten percipiëren als nationalistisch, maar ook 
als een poging om het Britse informatiemonopolie uit te 
dagen en eigen contacten met Zuid-Afrika te onderhou-
den.

In lijn met de trend in deze tak van de geschiedweten-
schap om de invloed van het imperium op het moeder-
land te tonen, benadrukt War of words tevens de culture-
le cross-over die plaatsvond tussen de Boerenrepublieken 
en Nederland. Die kruisbestuiving was veelzijdig. De 
Nederlandse en Zuid-Afrikaanse literaire kringen 
waren volgens Kuitenbrouwer innig met elkaar ver-
weven. Daarnaast was de Nederlandse Vereeniging 
Volksweerbaarheid geïnspireerd op de veronderstelde 
moed van het Boerenvolksleger. De godvrezendheid van 

‘t Klein volk door 
Nederlandse ogen

Vincent Kuitenbrouwer, War of words. Dutch 
pro-Boer propaganda and the South African 

War (1899-1902) (Amsterdam University Press; 
Amsterdam 2012) 404 p., ill., €39,50  
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de Boeren maakte het bovendien verleidelijk in hun strijd 
analogieën te zien met de Tachtigjarige Oorlog – een 
ijkpunt voor het Nederlandse natiebesef rond 1900. 

De echo van de Boerenoorlog was lang en luid: 
stamverwantschap bleef nog decennia een centrale notie 
in de betrekkingen tussen Nederland en de ‘Unie van 
Zuid-Afrika’. Ondanks de erkenning van het Afrikaans 
als aparte taal in 1925, bleven de historische en cultu-
rele banden innig. Kuitenbrouwer besluit het werk met 
een interessante visie op de antiapartheidsbeweging in 
Nederland, die hij beschouwt als spiegelbeeld van de 
stamverwantschap.

War of words is een diepgaand en minutieus onder-
zoek naar de rol van de opkomende massamedia in de 
wisselwerking tussen imperialisme en nationalisme. 
Maar de lezer blijft met enkele vragen achter. Zo am-
bieerde de Nederlandse pro-Boer beweging ook het 
negatieve beeld van de Boeren in continentaal Europa bij 
te stellen. Hoewel de auteur schrijft dat het effect van de 
propaganda van het ANV groter was buiten dan binnen 
Nederland, stelt hij tevens dat dit effect niet vast te stellen 
is. Kranten uit Frankrijk en Duitsland, landen waar de 
Anglofobie sterk was, zijn echter niet in het onderzoek 
betrokken, terwijl juist de internationale dimensie had 
kunnen laten zien hoeveel gewicht de pro-Boerpropagan-
da daadwerkelijk in de schaal legde. 

Kuitenbrouwer maakt duidelijk dat het zwaartepunt 
in de historiografie over dit onderwerp te eenzijdig 

bij Nederlandse binnenlandse omstandigheden heeft 
gelegen. Deze correctie is terecht, maar te radicaal. De 
Nederlandse politieke constellatie, de verzuiling van 
het medialandschap en de queeste naar Nederlandse 
identiteit krijgen weinig aandacht. Waarom resoneerde 
Hartings betoog uit 1881 juist hier en toen zo sterk? 
Welke veranderende connotaties kende het begrip ‘stam-
verwantschap’ in de loop van de decennia? En wat zegt 
het volgens Kuitenbrouwer statische beeld van de Boer 
als ‘edele wilde’ over het Nederlandse zelfbeeld? 

Dit duidt op een andere zwakte in Kuitenbrouwers 
betoog: dat is vaak erg beschrijvend en mist een theo-
retisch kader. Zo hanteert de auteur een zeer brede en 
contemporaine conceptie van ‘propaganda’, waaronder 
alles van informatievoorziening tot geldinzamelingsac-
ties wordt verstaan. Een diepere reflectie op dit concept 
en zijn historiciteit, alsmede op noties als ‘stamverwant’, 
‘massamedia’ en ‘cultureel imperialisme’ ontbreekt, 
waardoor de betekenis van het uitputtende bronnenon-
derzoek voor de historiografie niet altijd helder is. Maar 
ondanks dat de analyse hierdoor wat aan de oppervlakte 
blijft, geeft War of words een rijk en veelzijdig inzicht in 
de representatie van ’t klein volk in Nederland rond de 
eeuwwisseling.

P.  Co r d u w e n e r
Universiteit Utrecht

Waarom er in Nederland 
zoveel joden werden 

vermoord
Pim Griffioen en Ron Zeller, Jodenvervolging 
in Nederland, Frankrijk en België 1940-1945. 

Overeenkomsten, verschillen, oorzaken (Boom; 
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Nieuwste TijdRuim tien jaar geleden 
publiceerde de 
Engelse sportjour-

nalist Simon Kuper een 
speciale uitgave van het 
voetbaltijdschrift Hard 
Gras, getiteld Ajax, de 
joden, Nederland. Daarin 
verhaalt hij onder andere 
over Westerbork, en dat 
daar, in het voorportaal van 
de dood, tijdens de oorlog 
gewoon werd gesport. De 
keeper van het inmiddels ter 
ziele zijnde HFC Haarlem, 
Juda de Vries, schreef zijn 
vrouw een brief waarin hij vroeg om zijn voetbalschoe-
nen: de doelman dacht in Duitsland in een fabriekselftal 
terecht te komen. De beroemde radioverslaggever Han 
Hollander meende, zo schrijft Kuper, dat hij door zijn voor 

zijn verslaggeving tijdens 
de Olympische Spelen van 
1936 ontvangen en door 
Hitler getekend erecertifi-
caat, niet hoefde te vrezen 
voor de deportaties. Net als 
veel andere joden hadden 
De Vries en Hollander geen 
idee van de verschrikkingen 
die hen in Polen te wachten 
stonden, of ze sloten er de 
ogen voor. 

Van de 140.000 joden 
die voor de oorlog in 
Nederland woonden, wer-
den er ruim 100.000 door 

de nazi’s vermoord, ongeveer 75 procent. Dat is een getal 
dat bekend is uit Oost-Europa, maar dat in West-Europa 
uitzonderlijk hoog is. In België en Frankrijk bedroeg dit 
‘slechts’ respectievelijk 25.000 (40%) en 80.000 (25%). 
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In andere West-Europese landen liggen de getallen nog 
lager, in Denemarken was het bijvoorbeeld twee procent. 
Historici breken zich al jaren het hoofd over de vraag 
waardoor die verschillen tussen Nederland enerzijds en 
België en Frankrijk anderzijds werden veroorzaakt.

Het is de grote verdienste van de historici Pim 
Griffioen en Ron Zeller dat ze in hun vuistdikke en eru-
diete Jodenvervolging in Nederland, Frankrijk en België 
1940-1945. Overeenkomsten, verschillen, oorzaken, op 
zeer heldere en overzichtelijke manier de verschillende 
verklaringen voor het grote verschil in aantallen joodse 
slachtoffers tussen de hierboven genoemde landen uiteen 
zetten. De zoektocht naar het hoe en waarom leest, 
ondanks de soms wat droge schrijfstijl en het droevig 
stemmende onderwerp, als een detective waarin de 
verschillende puzzelstukjes naast elkaar worden gelegd 
en langzaam wordt toegewerkt naar het antwoord op 
bovengenoemde vraag.

Naast de nodige verschillen waren er tussen de 
drie landen ook overeenkomsten. In zowel België als 
Frankrijk en Nederland werd de, zoals de auteurs het 
noemen, anti-joodse politiek bureaucratisch gezien 
‘met verbazingwekkende snelheid ingezet. Slechts drie 
maanden na de nederlaag was – met betrokkenheid en 
medewerking van de autochtone besturen – het begin 
van de administratieve segregatie van de joodse bevol-
kingsgroepen een feit’ (p. 334-335). De politie werkte in 
alle drie de landen mee aan het oppakken en deporteren 
van de joodse bevolking. In Frankrijk werden van de in 
totaal circa 76.000 joden ‘minimaal circa 46.000 (61%) 
aantoonbaar opgepakt door uitsluitend of hoofdzakelijk 
Franse reguliere politie’ (p. 579). In Nederland bedroeg 
dat ongeveer 24 procent.

De medewerking van de politie of andere autoritei-
ten is volgens Griffioen en Zeller echter geen verklaring 
voor de grote verschillen tussen Nederland, België en 
Frankrijk. Dat er in Frankrijk en België soms te weinig 
treinen beschikbaar waren voor het geplande aantal te 
deporteren joden omdat het materieel nodig was voor het 
front in Rusland en dat er soms ‘onvoldoende joden in 
de doorgangskampen verbleven’ (p. 445), wordt door de 
auteurs ook van de hand gewezen als verklaring voor de 
verschillen in de drie landen.

De belangrijkste verklaring die Griffioen en Zeller 
geven voor het hoge percentage omgekomen joden in 
Nederland, betrof het verschil in de mate van handelings-
vrijheid die de betrokken Duitse instanties in de bezette 
landen hadden bij de wijze waarop de deportaties werden 
uitgevoerd (p. 454). Omdat België en het bezette deel van 
Frankrijk door de bezetter werden gezien als uitvalsbasis 
voor de verovering van Engeland, werden beide landen 

onder militair bestuur geplaatst.  De machtsstrijd die als 
gevolg hiervan vrijwel onmiddellijk uitbrak tussen de top 
van het Duitse leger, de nazipartij en het SS- en politieap-
paraat, zette een rem op de omvang van de deportaties.

Nederlanders werden door de nazi’s echter gezien als 
een stamverwant volk, en moesten volgens Hitler nauw 
aan Duitsland worden verbonden. Het gevolg daarvan 
was dat in Nederland een civiel bestuur werd aangesteld, 
met ideologisch gedreven figuren als Arthur Seyss-
Inquart en Höhere SS- und Polizeiführer Hans Rauter, 
die direct ondergeschikt was aan het hoofd van de SS, 
Heinrich Himmler. Seyss-Inquart was een overtuigde 
nationaalsocialist en zijn vier commissarissen-generaal 
waren dat ook. Dat betekende in feite, ‘dat de nazi-ideo-
logie direct deel uitmaakte van de bezettingsstructuur in 
Nederland’ (p. 107).

De handelingsvrijheid en de vrijwel onbeperkte 
zeggenschap van de Duitse politie over de organisatie 
en uitvoering van de deportaties was volgens Griffioen 
en Zeller de belangrijkste oorzaak voor het hoge aantal 
joodse slachtoffers in Nederland. Die handelingsvrij-
heid ‘was weer de uitkomst van de belangenstrijd in 1941 
en 1942, waarbij gaandeweg zowel het reguliere bezet-
tingsbestuur alsook de hoogste Nederlandse bestuurders 
grotendeels werden ingeschakeld ten aanzien van de 
besluitvorming in de jodenvervolging en politiezaken in 
het algemeen’ (p. 1027). 

Andere belangrijke verklaringen voor de grote ver-
schillen tussen België, Frankrijk en Nederland als het 
om het percentage vermoorde joden gaat, waren dat in 
laatstgenoemde het verzet en goede onderduikmogelijk-
heden pas laat van de grond kwamen. In de eerste twee 
bezettingsjaren was de economie in Nederland booming 
en zolang mensen niet direct in hun eigen bestaan werden 
bedreigd, waren zij niet erg geneigd in verzet te komen. 
De brute onderdrukking van de Februaristaking van 1942 
speelde eveneens een rol; in Frankrijk en België werd bo-
vendien de verplichte tewerkstelling eerder ingevoerd. De 
jacht op werkkrachten in het kader van de Arbeitseinsazt 
zou ook in Nederland het ontstaan van het verzet een 
impuls geven, maar dat gebeurde later. Toen kwamen ook 
meer onderduikadressen voor joden beschikbaar, maar 
tegen die tijd was het grootste deel van hen al weggevoerd. 

Ten slotte speelde een belangrijke rol in het verschil 
tussen de drie landen, dat in Nederland de Joodsche 
Raad ook tijdens de deportaties door de bezetter gebruikt 
bleef worden, sterker nog: daarbij vanaf herfst 1941 actief 
werd ingeschakeld (p. 385). De Raad wilde daarmee de 
belangen van de joden zo lang mogelijk beschermen, 
maar bereikte in feite slechts, dat de deportaties ‘mooi’ 
gespreid verliepen. De joodse bevolking paste zich bij ge-
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brek aan alternatieven aan, ‘ook al werd de situatie steeds 
ondraaglijker’ (p. 386).

Griffioen en Zeller hebben een indrukwekkende en 
overtuigende studie geschreven, die goed inzichtelijk 
maakt waardoor het enorme verschil in het absolute en 
procentuele aantal vermoorde joden in Frankrijk, België 
en Nederland werd veroorzaakt. Het boek gaat vergezeld 
van een uitputtende literatuurlijst, duidelijke kaarten en 
tabellen en bijlagen met bijvoorbeeld het aantal gedepor-
teerden en de overlevenden. 

Die lijsten zijn wellicht nog het schokkendst van het 
boek en laten de ware tragedie achter het verhaal zien. 

Van de ruim 34.000 Nederlandse joden die naar Sobibór 
werden gedeporteerd, overleefden er niet meer dan ne-
gentien; van de 42.024 tussen 15 juli 1942 en 23 februari 
1943 naar Auschwitz afgevoerde Nederlandse joden 
werden er slechts 85 niet vermoord. Al met al overleef-
den slechts ongeveer 5.000 joden hun deportatie. Onder 
hen niet Juda de Vries en Han Hollander. Zij werden in 
respectievelijk mei en juli 1943 in het vernietigingskamp 
Sobibór vermoord.

M a r t i j n  L a k
Erasmus Universiteit Rotterdam

Het werk van 
cultuursocioloog 
Pierre Bourdieu 

verscheen recent in het 
methodologische raam-
werk van twee gelijkaar-
dige Gentse proefschrif-
ten, waarin het Belgische 
literaire veld in de decennia 
voor de Eerste Wereldoorlog 
onderzocht wordt. 
Literatuurwetenschapster 
Liselotte Vandenbussche 
nam daarbinnen vrijzin-
nige vrouwelijke auteurs in 
Nederlandstalige literaire en 
algemeen-culturele tijd-
schriften als onderwerp; 
historicus Christophe 
Verbruggen de geïnstitutio-
naliseerde sociabiliteit van 
Nederlands- en Franstalige 
schrijvers-intellectuelen. 
Beide proefschriften 
bewijzen dat het model 
van Bourdieu nog steeds 
vruchtbaar is voor letterkundig onderzoek. Ze kijken elk 
bovendien door dat model heen naar historisch specifieke 
situaties, waardoor ze ook voor historici interessante 
resultaten opleveren. Al blijft er vanuit historisch oogpunt 
bij beiden ook nog wat te wensen over. 

Vandenbussche structureerde haar werk volledig 
volgens Bourdieus kapitaal- en habitusbegrippen, terwijl 
ze toch een kritische afstand behoudt, door ook de vier 
disposities van Bart Keunen te onderzoeken en een gen-
dergebonden ‘dubbele kritische norm’. Ze gaat ervan uit 

dat gender niet vanzelf tot 
een aparte groep en aparte 
disposities in het literaire 
veld leidde, omdat ‘sekse 
geen essentieel literair 
criterium vormt en [om]
dat groepsovereenkomsten 
niet noodzakelijk leiden tot 
groepsgebonden schrijf-, 
lees- en handelswijzen’ (p. 
7). Dat vertrekpunt bepaalt 
de verdere opbouw van 
het werk: de modelmatige 
keuzes, helder toegelicht 
in de inleiding, krijgen een 
historische en uiteindelijk 
zelfs biografische uitwer-
king. Daarin komen indivi-
duele verschillen binnen de 
seksegroep inderdaad tot 
hun recht.

Verbruggens methode 
is eclectischer. Hij ontleent 
aan Bourdieu wel het veld-
begrip, maar hij kiest uit 
diens drie soorten kapitaal 

enkel het materieel-economische. Dat brengt hij in kaart 
voor Belgische schrijvers uit de belle époque, met behulp 
van instellingshistorische en prosopografische schetsen, 
en socialenetwerkanalyses. Dat laatste levert door het 
hele boek heen sociogrammen op, spinnenwebben van 
personen, tijdschriften en organisaties. Uit al die bena-
deringen kiest hij als uit een ‘gereedschapskist’, omdat 
hij als ‘empirisch gerichte onderzoeker’ (p. 22) niet één 
enkele ervan ‘als een raster op het bronnenmateriaal’ wil 
leggen (p. 25). 

Dubbelrecensie: 
De kracht van 

historische details in een 
literatuursociologisch 

model
Liselotte Vandenbussche, Het veld der verbeelding. 

Vrijzinnige vrouwen in Vlaamse literaire 
en algemeen-culturele tijdschriften (1870-

1914). Studies op het gebied van de moderne 
Nederlandse literatuur, 13 (Koninklijke Academie 

voor Nederlandse Taal- en Letterkunde; Gent 2008) 
515 p., ill., €30,- ISBN 9789072474797; Christophe 

Verbruggen, Schrijverschap in de Belgische 
belle époque. Een sociaal-culturele geschiedenis 

(Uitgeverij Vantilt en Academia Press; Nijmegen en 
Gent 2009) 413 p., ill., tbl., €29,95  
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Dat bronnenmateriaal krijgt in beide werken ruim 
plaats. Vandenbussche stelt in het eerste deel een hon-
derdtal tijdschriften voor. Daaruit bespreekt ze gepu-
bliceerde stukken van uiteenlopende aard: niet alleen 
bijdragen van vrouwelijke auteurs en recensies van hun 
werk of van schrijfsters uit het buitenland, maar ook 
algemene stukken over de vrouwelijke emancipatie. Zo 
onderzocht ze of het gender van schrijvers een punt van 
literaire betekenis was, voor de schrijfsters zelf of voor de 
receptie van hun werk. Er blijkt geen sprake geweest te 
zijn van uitsluiting van of minachting voor vrouwelijke 
auteurs, al manifesteerden zij zich toch ook niet in de 
kern van de tijdschriftredacties en andere geïnstitutiona-
liseerde netwerken. Het meest opvallend is de afwezig-
heid van vrouwen bij Van Nu en Straks, in tegenstelling 
tot de meeste conservatieve en anarchistische tijdschrif-
ten. De vrouwenzaak blijkt aan het eind van de eeuw, zo 
besluit Vandenbussche dit eerste deel, beter thuis te zijn 
bij tijdschriften die de traditionele didactische poëtica 
van verheffing en emancipatie voortzetten. Dat inzicht 
toetst ze vervolgens aan concrete gevallen. In het tweede 
deel bespreekt ze hoe vrouwelijke tijdschriftauteurs uit 
het eerste deel hun drie soorten kapitaal verwierven en 
onderhielden. In het derde komen nog drie individu-
ele gevallen voor: Virginie Loveling, Hélène Swarth en 
Fanny Delvaux. In die portretten neemt Vandenbussche 
de resultaten uit de vorige delen zelf serieus: ze beoor-
deelt de drie vrouwelijke schrijvers immers niet enkel op 
hun feministische agenda. Zo geeft ze hun een histori-
scher portret dan zij meestal gekregen hebben; vooral 
Swarth krijgt, als estheticiste, een minder mislukt leven 
toebedeeld dan in vroegere levensschetsen. 

Ook bij Verbruggen biedt het bronmateriaal een blik 
op het Belgische literaire veld dat er mag zijn. Het eerste 
deel begint met een nieuwe zelfdefinitie van de auteur, 
die voortkwam uit de internationale codificatie van het 
auteursrecht en die leidde tot een proces van profes-
sionalisering van het schrijverschap. Het tweede deel 
bespreekt dat proces van dichterbij, in nauw verband met 
een andere beroepsgroep die zichzelf in diezelfde jaren 
probeerde af te bakenen: de journalisten. Zij konden zich 
door een gedeeld maatschappelijk verantwoordelijkheids-
besef echter niet helemaal van elkaar losmaken, zodat 
het oude type van de publieke intellectueel bleef bestaan. 
Als voorbeeld van dat type wordt Raymond Limbosch 
uitgebreid voorgesteld. Hij is de enige auteur die van 
Verbruggen een individuele bespreking krijgt, al vallen 
door het werk heen vaak dezelfde namen in meerdere 
netwerken: Edmond Picard, Henry Carton de Wiart, 
Paul Fredericq, of Maurice Maeterlinck. In het derde deel 
stelt Verbruggen het Belgische tijdschriftenveld voor, 

zowel het Frans- als het Nederlandstalige, tussen 1892 
en 1908. Daarin vallen de gatekeepers op, individuele 
auteurs die hun netwerk verbinden met andere netwer-
ken, vaak in het buitenland. Het Belgische literaire veld 
blijkt overigens ook in de andere delen van Verbruggens 
werk over te vloeien in internationale velden, maar toch 
ook nooit helemaal: een alomvattend Nederlandstalig 
literair veld, bijvoorbeeld, bleef ‘een illusie’ (p. 247) en 
met de verbanden die Verbruggen aantoont tussen het 
Franstalig-Belgische veld en dat van de Felibrige in 
Montpellier bewijst hij dat beide Franstalige subvelden 
een zekere zelfstandigheid tegenover Parijs bewaarden. 

Beide proefschriften hebben ook hun beperkingen. 
Hoewel Vandenbussche recht doet aan de periode die 
de bestudeerde voorafgaat, door van drie vrijzinnige 
tijdschriften ook de jaargangen van voor 1870 te be-
studeren en bij andere te wijzen op de ‘voortlevende 
traditie’ van de didactische poëtica van de ontvoogding, 
herleidt ze die tot een ondeelbaar blok van ontvoogdende 
poëtica, voornamelijk omschreven volgens de typeringen 
van Joris Vlasselaers. Bovendien sluit ze die poëticale 
continuïteit volledig uit bij het vernieuwende Van Nu en 
Straks. Het vrouwbeeld in die kring bespreekt ze aan de 
hand van het dichterlijke genie, de femme fatale en de 
verhouding tussen lichaam en geest, maar die thema’s be-
handelt ze niet voor de Vlaamse ontvoogdingsliteratuur, 
dus ook niet in hun eigen historische ontwikkeling. Zo 
blijft de vraag onbeantwoord of er niet ook in avant-gar-
distische genderopvattingen continuïteiten bestonden en 
lijken de vernieuwingen inderdaad radicaal tegenover de 
bestaande poëtica te staan. Vandenbussche lijkt hierdoor 
de avant-garde te volgen in zijn strategische agenda. Of 
toch minstens als ijkpunt te nemen, wanneer ze bijvoor-
beeld de vernieuwing van het Nederlandsch Museum 
‘niet totaal’ (p. 84) noemt, of de afstand tussen zichzelf en 
Onze Vlag, aan ‘gene zijde van het vernieuwingsstreven’ 
(p. 94), absoluut maakt.

Bij Verbruggen valt op dat hij ideologische of es-
thetische begrippen zelden op een historische manier 
gebruikt, maar als vanzelfsprekendheden. Symbolisme, 
‘postsymbolisme’ (p. 239), occultisme, romantiek, 
of professie: de complexe ontwikkeling ervan wordt 
nauwelijks duidelijk, net zo min als de precieze invul-
ling die de besproken actoren er aan gaven. Victor Hugo 
bijvoorbeeld lijkt vooral een bijdrage geleverd te hebben 
aan de materiële omschrijving van het schrijverschap, als 
deelnemer aan een internationaal congres over auteurs-
rechten en als erevoorzitter van de Association Littéraire 
Internationale. Zijn onverwoestbare bijdrage daarentegen 
aan de inhoudelijke bepaling van de schrijver als genie 
wordt hooguit kort vermeld. De inhoud van ‘de techni-
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sche en vaak filosofische discussies over het genie van de 
auteur en het auteursrecht’ (p. 111 en 289) blijft zo onbe-
paald. Hetzelfde geldt voor andere debatten, of het nu om 
de poëticale posities van Tachtiger Lodewijk van Deyssel 
gaat, of de gronden waarop internationale vrijdenkers-
verenigingen de mensenrechten van een Belgisch auteur 
in Constantinopel verdedigden.

Zulke inhoudelijke stiltes stellen Verbruggen in staat 
om te besluiten dat er voor de ontwikkelingen van de 
auteurssociabiliteit slechts twee verklaringsgronden be-
staan: ‘affectieve en onbewuste enerzijds en doelrationele 
anderzijds’ (p. 284, ontleend aan cultuursocioloog Pascal 
Gielen). Auteurs kunnen ofwel strategisch handelen, 
‘duidelijk en bewust conform hun veldpositie’ (p. 284), 
ofwel op een emotioneel en psychologisch niveau. Door 
niet dieper in te gaan op de inhoud en ontwikkeling van 
debatten en de gebruikte ‘vage begrippen’ (over ‘roeping’, 
p. 287), vergeet Verbruggen een verklaringsniveau tussen 
het strategische en het affectieve in. Deze veronachtza-
ming komt voort uit een doorgeschoten stellingname. 
‘Mijn uitgangspunt’, zo schrijft Verbruggen, ‘blijft dat de 
politieke en culturele context – in de literaire geschied-
schrijving vaak gereduceerd tot ethiek/ideologie en 
esthetiek – met sociale componenten moet worden uitge-
breid’ (p. 247). Met zijn boek bewijst hij dat die uitbrei-
ding zinvol is, maar tegelijk reduceert hij zelf de context 
vaak tot schijnbaar omvattende, maar te onbepaalde 

termen en miskent hij de sociale kracht van begrippen en 
vertogen. Hij miskent tegelijk ook de verdiensten van de 
cultuurgeschiedenis, die al vaker aantoonde dat begrip-
pen en vertogen juist door hun vaagheid en variabiliteit 
een rol speelden in identiteitsconstructies, wellicht dus 
ook in het ‘gemeenschappelijk identiteitsbesef ’ (p. 186) 
van schrijvers en intellectuelen in de belle époque. De 
ambitie die Verbruggen uitspreekt – tot in de ondertitel 
toe – om sociale en culturele geschiedenis met elkaar te 
combineren, moet dan ook enkel begrepen worden in de 
zin dat de sociale groepen die hij onderzocht zich met 
cultuur bezighielden, niet in de zin dat hij cultuurhisto-
risch onderzoek heeft verricht.

Bourdieu heeft in Gent dus nogmaals het zijne 
bijgedragen aan twee proefschriften over schrijverschap 
aan het eind van de negentiende eeuw, die tegenover het 
dwangmatige van zijn literatuursociologische model 
evenwel de kracht van het historische detail plaatsen. 
Omdat de auteurs ervan echter te weinig historisch de 
esthetische categorieën onderzochten waarmee symbo-
listen, Van-Nu-en-Straksers en anderen de vernieuwing 
over zichzelf uitriepen, blijft een historisch begrip van de 
esthetische breuk van na 1870 onvolledig.

J a n  R o c k
Universiteit van Amsterdam

De Nederlandse 
Vereniging voor 
Psychiatrie (NVvP) 

bestaat 140 jaar en heeft 
hierin aanleiding gevonden 
om haar geschiedenis te laten 
boekstaven. Zij werd daartoe 
stellig aangemoedigd door 
het verschijnen van de syn-
these over de geschiedenis 
van de psychiatrie, Verward 
van geest en ander ongerief 
(2008). Hierin wordt welis-
waar aandacht geschonken aan de vereniging, maar een 
studie met de NVvP zelf als uitgangspunt bestond nog niet.

Jozef Vos, als historicus werkzaam bij de afdeling 
Contractonderzoek van het Onderzoeksinstituut voor 
Geschiedenis en Cultuur aan de Universiteit Utrecht, is 
de aangewezen persoon om deze opdracht te vervullen. 
Vos werkte eerder onder meer mee aan de totstandko-
ming van de publicatie Van streek. 100 jaar geestelijke 

gezondheidszorg in Zuid-
West Gelderland, en is goed 
thuis in de geschiedenis 
van de psychiatrie. Dat is te 
merken aan zijn vlotte be-
schrijving van het reilen en 
zeilen van het weerbarstige 
gezelschap waarachter de 
geschiedenis van de NVvP 
schuilgaat.

De NVvP ging in 1871 
van start op instigatie van 
J.N. Ramaer en drie andere 

vooraanstaande geneesheren die werkten in wat toen nog 
krankzinnigengestichten werd genoemd. De vereniging 
had tot doel de psychiatrie als wetenschap te bevorderen, 
de belangen van de beoefenaren van de psychiatrie te 
behartigen en het lot van de krankzinnigen te verbeteren. 
Aanvankelijk speelde de psychiatrie zich hoofdzakelijk af 
binnen de muren van het gesticht en de vereniging zette 
zich met succes in voor de emancipatie van de gesticht-

140 jaar geharrewar

Jozef Vos, ‘Pleitbezorger van de psychiatrie’. 
De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 

1871-2011 (De Tijdstroom uitgeverij BV; Utrecht 
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arts en in het verlengde daarvan oefende zij invloed uit 
op de modernisering van de krankzinnigenverpleging, 
onder meer door de organisatie van de opleiding voor 
krankzinnigenverpleegsters. Maar tegelijk met dit eman-
cipatie- en moderniseringsproces kwam ook de beroeps-
differentiatie op gang en dit was niet bepaald bevorder-
lijk voor de slagkracht van de NVvP. In 1896 werd de 
vereniging uitgebreid met neurologie en daarmee begon 
het gedonder.

De strijd tussen neurologie en psychiatrie hield de 
vereniging gedurende vele decennia in haar macht, maar 
daar bleef het niet bij. Vos laat de lezer meegenieten van 
het geharrewar. Zo ontstond verschil van inzicht over 
de oriëntatie van de vereniging (natuurwetenschap dan 
wel levenswetenschap, wel of geen psychoanalyse), over 
botsende belangen tussen zelfstandig gevestigde zenuw-
artsen en gestichtartsen, en over de vraag welke doelstel-
ling moest prevaleren: de vakinhoudelijke ontwikkeling 
of de belangenbehartiging.

Het ene meningsverschil was nog niet opgelost, of het 
volgende diende zich alweer aan en binnen de gelederen 
tekende zich een toenemende versnippering af, die in de 
eerste helft van de twintigste eeuw zichtbaar werd in de 
opkomst van zusterorganisaties die deelbelangen gingen 
vertegenwoordigen, zoals de Nederlandsche Vereeniging 
van Gestichtartsen, Nederlandsche Vereeniging voor 
Psychoanalyse en de Nederlandsche Vereniging voor 
Geestelijke Volksgezondheid. Ook de verzuiling was 
hierin terug te zien, hetgeen voorzitter K.H. Bouman in 
1927 deed verzuchten: ‘Ik verwacht binnen kort waar-
lyk nog een nieuwe groep, b.v. de R.K. psychiaters, of de 
Joodsche psychiaters, de neutrale en mogelijk ook nog de 
Heidensche psychiaters…’ 

Zo werd de NVvP voortdurend geteisterd door de op-
komst van steeds weer nieuwe interne en externe splijt-
zwammen. Daarmee was de vereniging een afspiegeling 
van de ontwikkeling van de psychiatrie zelf. Uiteindelijk 
was het de gedeelde wetenschappelijke (‘biopsychosoci-
ale’) identiteit die ervoor zorgde dat de vereniging door 
het gewoel niet ten onder ging.

Haar taak als ‘pleitbezorger van de psychiatrie’ heeft 
zij echter nooit helemaal naar behoren kunnen vervul-
len. Dat het de geestelijke gezondheidszorg door de jaren 
heen aan een krachtige lobby heeft ontbroken – vooral 
ten opzichte van de algemene gezondheidszorg – was al 

bekend. Maar dankzij Vos’ boeiende betoog weten we nu 
ook waarom. Waar de Landelijke Specialisten Vereniging 
(LSV) de politiek op gezette tijden naar haar hand heeft 
weten te zetten, niet alleen waar het haar eigen belangen 
betrof, maar soms ook die van de aan haar leden toever-
trouwde patiëntgroepen, kwam de NVvP niet veel verder 
dan onderling geharrewar. Telkens wanneer er dringende 
zaken aan de orde waren (neem de staatsdwang tot 
bezuinigen in de jaren dertig of de komst van de AWBZ) 
had de vereniging het ter druk met interne aangelegen-
heden om een vuist te maken. Voor zover er van invloed 
sprake was, werd deze niet dan door tussenkomst van de 
LSV uitgeoefend. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de 
positie van de geestelijke gezondheidszorg in het volks-
gezondheidsdebat, en voor de psychiatrische patiënten in  
het bijzonder.

De patiënten komen nauwelijks voor in het boek van 
Vos. Dit kan natuurlijk mede door de vertekening van de 
geschiedschrijving komen, maar ik vrees dat het evenzeer 
veelzeggend is voor het perspectief van de vereniging. 
Niet voor niets concludeert Vos: ‘De grootste belemme-
ring voor een slagvaardig optreden van de Nederlandse 
Vereniging voor Psychiatrie was steeds haar heterogene 
karakter. […] Deze pluriformiteit vroeg steeds veel 
aandacht van het bestuur en noopte tot een voorzichtig 
beleid.’ Met zo’n naar binnen gerichte blik kun je moeilijk 
verwachten dat de vereniging naar buiten toe een vuist 
maakt voor de kwetsbare mensen die aan haar zorg zijn 
toevertrouwd. Er gaapt een groot gat tussen de theo-
retische haarkloverij en de psychiatrische praktijk van 
alledag.

Vos beschrijft dit alles met vloeiende bewegingen 
en kennis van zaken, waardoor er ook voor de kenner 
genoeg te genieten valt. Hoewel het boek relatief weinig 
nieuws vertelt over de geschiedenis van de psychiatrie 
– dat kan ook bijna niet anders na de verschijning van 
eerder genoemde synthese Verward van geest en ander 
ongerief – is het een goede ervaring deze nu eens door 
het raam van de NVvP te kunnen bekijken. Voor de 
vereniging zelf zal de duik in haar verleden ongetwijfeld 
bovenal een leerzame ervaring zijn geweest.

C a t h a r i n a  T h .  B a k k e r
Historicus te Haarlem
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In 1911 werd de eerste vrouwelijke predikant in 
Nederland bevestigd. Nog altijd zijn er kerkgenoot-
schappen waar het ambt van predikant of priester 

gesloten is voor vrouwen. Deze bundel schetst honderd 
jaar geschiedenis waarin steeds meer vrouwen in steeds 
meer kerken de preekstoel bestegen. In de Protestantse 
Kerk in Nederland vormen zij nu bijna een derde van 
het totaal aantal predikanten, bij de Remonstranten en 
Doopsgezinden de helft. De kleine vrijzinnige kerk-
genootschappen stelden het ambt al open in de eerste 
feministische golf, de grote protestantse kerken volgden 
in de tweede golf in de jaren 
zestig/zeventig. Begin deze 
eeuw zijn de eerste vrouwen 
als predikant bevestigd in 
enkele orthodoxere kerkge-
nootschappen. In de Rooms-
katholieke Kerk is er nog 
geen begin van verandering. 

De auteurs, historici 
en theologen, belichten 
deze geschiedenis vanuit 
verschillende invalshoeken: 
historisch, systematisch-
theologisch, sociologisch 
en biografisch. Het eerste 
deel van het boek, ‘achter-
gronden en discussies’, geeft een beeld van de strijd die 
voorafging aan het openstellen van het ambt voor vrou-
wen. Daarin speelden maatschappelijke veranderingen 
een grote rol, maar ook ambtstheologie en bijbelinterpre-
tatie. Het tweede deel schetst de levens van ‘pioniersters 
en wegbereidsters’, de eerste vrouwelijke predikanten in 
een aantal kerkgenootschappen. In het derde en laatste 
deel ‘Ervaringen en visies van hedendaagse predikanten’ 
komen acht vrouwelijke predikanten en een priester zelf 
aan het woord, onder meer over de vraag of sekse een rol 
speelt bij hun ambtsuitoefening. Voor een aantal van hen 
is dat heel duidelijk: zij waren (bijna) de eerste in hun 
kerkgenootschap of zijn van kerkgenootschap veranderd 
om hun roeping te kunnen volgen. 

De eerste vrouw van wie het leven beschreven wordt 
is Jacoba Mossel. Volgens Mirjam de Baar wordt Mossel 
ten onrechte niet genoemd in de overzichtswerken van de 
eerste feministische golf, daar ze actief was op verschil-
lende terreinen, onder meer in de politiek. De Baar, 
hoogleraar cultuurgeschiedenis van het christendom aan 
de Rijksuniversiteit Groningen, constateert ‘een gebrek 
aan aandacht voor feministen van de eerste feministische 
golf die vanuit religieuze inspiratie in de strijd partici-
peerden’ (p. 80). Mossel was godsdienstlerares en stond 

regelmatig op de kansel. In 1911 was het een van haar pu-
pillen, Anne Zernike, die als eerste vrouw in Nederland 
tot predikant zouden worden bevestigd. Dit gebeurde in 
de Doopsgezinde kerk in Bovenknijpe. 

Een van de vragen die in de bundel steeds terugkomt, 
is waarom het in veel andere kerkgenootschappen zoveel 
langer moest duren of nog steeds niet mogelijk is. Een 
aantal factoren lijkt daarin een rol te spelen. Heel bepa-
lend is de openheid naar de cultuur. Bij de kleine vrijzin-
nige kerkgenootschappen was die eind negentiende eeuw 
al groot. De discussies die in die tijd speelden rond de 

arbeidsdeelname van vrou-
wen vertaalden zich daar 
naar de toegang tot het pre-
dikantschap. Niet theologi-
sche, maar psychologische 
argumenten legden gewicht 
in de schaal: waren vrou-
wen van nature religieuzer 
en meer geschikt als ‘ziel-
arts’ of juist te emotioneel 
en wankelmoedig voor dit 
ambt? In meer orthodoxe 
kerkgenootschappen deed 
men vaker een beroep op 
het gezag van de Bijbel om 
vrouwen te weren: stond de 

man in de scheppingsordening niet boven de vrouw, had 
Christus niet alleen mannen als apostelen uitgekozen en 
schreef Paulus niet dat vrouwen moesten zwijgen in de 
gemeente? Vrouwen kwam dus geen ‘regeermacht’ toe. 
Anderen stelden daar tegenover dat vrouwen en mannen 
gelijk waren, want allebei naar Gods beeld geschapen. 

Meer openheid naar de cultuur kwam er in de grote 
protestantse kerken in de jaren zestig van de twintigste 
eeuw. Toen stelde men ook de letterlijke interpretatie van 
de Bijbel ter discussie. Eerst werd het ambt van diaken, 
toen dat van ouderling en tenslotte dat van predikant 
opengesteld voor vrouwen, al zou het nog tot 1986 duren 
voor de laatste beperkende maatregel geschrapt werd. 
Lieke Werkman, universitair docent crossculturele theo-
logie aan de Protestantse Theologische Universiteit, haalt 
de Amerikaanse godsdienstsocioloog Chaves aan om te 
laten zien dat formele gelijkberechtiging niet hetzelfde 
is als materiële gelijkberechtiging. Openstelling van de 
ambten voor vrouwen kan een hoge symboolwaarde 
hebben. In 1923 werd er een kring van vrouwelijke 
predikanten in Nederland opgericht. Zij klaagden al dat 
het niet gemakkelijk was als vrouw een redelijk betaalde 
predikantsplaats te vinden. Anderzijds waren er in de 
grote protestantse kerken al lang voordat er vrouwelijke 

Steeds weer de eerste 
vrouwelijke dominee

Anne Voolstra, Mirjam van Veen, Frederike 
Cossee en Mirjam Baar ed., Honderd jaar 

vrouwen op de kansel, 1911-2011 (Verloren; 
Hilversum 2011) 192 p., ill., tbl., €21,-  
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predikanten waren vrouwelijke theologen op invloedrijke 
posities. 

Een andere belangrijke factor bij de toelating van 
vrouwen tot het predikantsambt is de ambtstheologie. 
Margriet Gosker, predikant in de Protestantse Kerk in 
Nederland, stelt: ‘Het flexibele protestantse ambtsbegrip 
heeft de aanvaarding van de vrouw in het ambt bevor-
derd’ (p. 61). Het karakter van het ambt is veranderd: 
van leidinggevend naar dienend en zorgend.  En met de 
huidige leegloop van de kerken is het ambt zowel voor 
vrouwen als voor mannen onvanzelfsprekend geworden. 
In kerken van katholieke signatuur wordt het (pries ter-)
ambt vooral gezien als representatie van Christus. De 
Oud-katholieke en de Anglicaanse kerk hebben besloten 
dat ook een vrouw Christus kan representeren omdat 
Christus’ menszijn belangrijker is dan zijn manzijn. 
Gosker betreurt het dat vrouwen in de Rooms-katholieke 
kerk in Nederland weinig interesse meer tonen in het 
ambt. 

In de zeven biografieën van pioniersters, het tweede 
deel van de bundel, komen de in het eerste deel beschre-
ven discussies en ontwikkelingen terug. Wil Wiardi 
Beckman bijvoorbeeld, in 1938 de eerste predikant van 
de Remonstrantse Broederschap, telde aanvankelijk niet 
volwaardig mee (p. 121 e.v.). Zij kreeg niet het minimum-
salaris en mocht niet preken op hoogtijdagen. De twee-
slachtige benadering van vrouwelijke predikanten werkte 
door in haar zelfbeeld. Pas in de jaren zestig wist zij haar 
plaats te bepalen dankzij de klinisch pastorale vorming 
en de feministische theologie. 

In de zelfportretten in het derde deel komen negen 
spraakmakende vrouwen aan het woord van de huidige 
generatie predikanten. Het zou interessant zijn om vanuit 
genderperspectief een analyse te maken van hun ambts-
opvattingen. 

Tr e e s  v a n  M o n t f o o r t 
Theologe te Nieuwegein

Een samenwer-
kingsverband 
van Belgische en 

Nederlandse historici ver-
zorgde dit overzichtswerk 
over de naoorlogse betrek-
kingen tussen hun twee lan-
den. Het resultaat vult een 
leemte; voor het eerst zijn 
de onderscheidene dimen-
sies van die betrekkingen 
systematisch onderzocht en 
de bevindingen in één band 
samengebracht.

Jan-Willem Brouwer onderzoekt de oorsprong van de 
Benelux-samenwerking tussen de regeringen in balling-
schap gedurende de Tweede Wereldoorlog in Londen. 
Verschillen in beleidspreferenties en diplomatieke attitu-
des bemoeilijkten de Belgisch-Nederlandse pogingen tot 
concrete afspraken te komen.

Maarten van Alstein gaat in op de samenwerking 
in de eerste naoorlogse jaren, die hij bestempelt als een 
hoogtepunt van de diplomatieke Benelux-samenwerking; 
zo stuurden de landen onder andere gemeenschappelijke 
delegaties naar de conferenties die beschikten over de 
inrichting van Europa en de nieuwe wereldorde. Tot de 
komst van de Marshall-dollars waren Belgische kredieten 
onmisbaar voor de wederopbouw van het economisch 
door de oorlog zwaar getroffen Nederland. Een belem-

mering voor de samenwer-
king vormde het verschil 
in zelfperceptie: België 
aanvaardde dat enig soe-
vereiniteitsverlies voor met 
name de kleine mogend-
heden noodzakelijk was 
voor het functioneren van 
zowel de Verenigde Naties 
als Europese samenwer-
kingsverbanden, waar de  
Nederlandse beleidselite het 
eigen land beschouwde als 
een middelgrote mogend-

heid in de wereldpolitiek. Dit resulteerde in verschillende 
visies van de regeringen over transatlantische betrekkin-
gen, de Sovjet-Unie en het Duitse vraagstuk.

Het verschil in zelfperceptie werkte ook door, zo 
demonstreert Bart Stol, in het proces van dekolonisatie: 
beide staten verloren hun koloniale kroonjuwelen, maar 
waar het dreigend verlies van Nederlands-Indië de ver-
meende status als middelgrote mogendheid tot een trau-
matisch einde bracht, gaf België zonder veel tegenstand 
toe aan de eisen van de nationalisten van de Congo. 
Brussel en Den Haag toonden zich overigens op de deko-
lonisatiedossiers trouwe bondgenoten. Skander Nasra en 
Mathieu Segers bespreken de bilatere samenwerking in 
hun Europapolitiek voor de twee decennia na 1949. De 
twee regeringen deelden een groeiend positieve kijk op 

Buren in Europa en  
de wereld 
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een supranationaal verenigd Europa. Als vitale belangen 
van de beide landen op het spel stonden, slaagden ze erin 
hun krachten te bundelen. Ook en wellicht juist op mi-
nisterieel niveau: Beyen en Spaak gelukte het in de zomer 
van 1955 om de vastgelopen integratie-onderhandelingen 
te ‘herlanceren’. Spaak en Luns speelden een gewichtige 
rol in het torpederen van de Europese aspiraties van de 
Franse staatspresident De Gaulle.

Binnen het Atlantisch bondgenootschap daarente-
gen blijken de twee regeringen maar in geringe mate tot 
gemeenschappelijk optreden te zijn geraakt, aldus Fred 
van Staden en Rik Coolsaet in hun hoofdstuk over de 
(eerste) Koude Oorlog tot het midden van de jaren zeven-
tig. Al werd zulks wel gepoogd in het raamwerk van de 
Consultatieve Politieke Commissie (CoCoPo),  een echt 
coördinatieorgaan is het niet geworden. Dat vloeide ten 
dele voort uit de verschillende politieke voorkeuren. Het 
ongeclausuleerde Atlanticisme van Nederland schuurde 
met de meer op Europese samenwerking gerichte keuzes 
van België. De eerder gememoreerde zelfbeelden als-
ook een verschil in diplomatieke stijl lieten zich gelden. 
Belgische diplomaten verwonderden zich over de over-
principiële ‘messianistische’ inslag van hun Nederlandse 
collegae, die op hun beurt de Belgen gispten omdat zij 
zouden getuigen van een overmatige compromisbereid-
heid.

Duco Hellema en Menno Bos richtten zich op de 
samenwerking in de lange jaren zeventig, een samenwer-
king die als nuttig maar bovenal als moeizaam kan wor-
den aangemerkt. Naar vermogen hielden de regeringen 
rekening met elkaars belangen, voorkeuren, opvattingen 
en gevoeligheden. Het Accijnzenakkoord van 1976 stelde 
ze in staat de formaliteiten aan de binnengrenzen van de 
Benelux geheel af te schaffen: een opsteker in de strijd 
tegen de economische recessie die Europa in zijn greep 
had. Maar gedurende de Oktoberoorlog en de oliecrisis 
van 1973 demonstreerden Brussel en Den Haag verschil-
lende belangen en uiteenlopende visies op het Midden-
Oostenvraagstuk, en werd maar geen oplossing gevonden 
voor de ‘eindeloze’ waterwegenkwestie.  Zo vreesde aan 
het begin van de jaren tachtig menig waarnemer voor de 
toekomst van de inmiddels door de EEG overvleugelde 
Benelux.

Peter Malcontent toont aan dat de twee landen in hun 
relaties met de Derde Wereld vooral blijk gaven van veel 
verschillen. Hoewel beide staten deze relaties aangin-

gen als voormalige koloniale mogendheden, waren het 
draagvlak en het budget voor ontwikkelingsbeleid in het 
activistische Nederland structureel groter dan in België. 
In het ontwikkelen van zijn mensrechtenpolitiek liep Den 
Haag ver vooruit, al bleek Brussel in de jaren negentig 
met zijn fameuze genocidewet over een forse eindsprint 
te beschikken. Nederland toonde zich vlotter en actiever 
in het leveren van bijdragen aan vredesmissies. België 
werd  er door etnisch geweld in zijn voormalige kolo-
niale rijk (Congo, Rwanda en Burundi)  uiteindelijk toe 
gedwongen.

Jan Rood en Hendrik Vos belichten de samenwer-
king na het eind van de Koude Oorlog. Beduchtheid 
voor overheersing door de grote Europese mogendhe-
den (‘directoriumvorming’) bracht intensivering van de 
bestaande en aanzetten tot nieuwe samenwerking. Het 
zelfbeeldverschil leidde wederom tot aanvaringen, zoals 
bij de strijd om het aantal stempunten voor beide landen 
in het Verdrag van Nice (2001).

Christ Klep en Rick Coolsaet analyseren de veilig-
heidspolitieke samenwerking na 1989. Wederom was 
sprake van divergerende zelfbeelden en oriëntaties 
(dient de focus Europees of transatlantisch te liggen?) 
die vruchtbare samenwerking in de weg stonden. Bij de 
Amerikaanse aanval op Irak in 2003 bevond België zich 
in het kamp der tegenstanders, terwijl Nederland de 
Amerikaanse actie steunde.

David Criekemans en Guy Janssens bestudeerden 
de doorwerking van de federalisering van België op de 
relatie met Nederland, waarbij zij ook aandacht hebben 
voor de culturele betrekkingen. Het traditionele opkijken 
tegen Nederland als gidsland is niet meer. De politieke 
en maatschappelijke verzelfstandiging van Vlaanderen 
maakt ons tot twee landen die worden gescheiden door 
een gemeenschappelijke taal. Wel benut de nieuwe 
Vlaamse diplomatie de relatie met de grote bovenbuur als 
een proeftuin waar nuttige ervaringen worden opgedaan.

De auteurs en bezorgers hebben een niet alleen nuttig 
en informatief, doch ook een uitstekend leesbaar over-
zicht op academisch niveau tot stand gebracht. Dit boek 
vormt daarmee een prima basis voor een reeks hoorcol-
leges - of een onderzoekscollege, maar tevens kan een 
groter publiek er zijn voordeel mee doen.

A . G .  H a r r y v a n
Rijksuniversiteit Groningen
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Na de Tweede Wereldoorlog vestigden zich in 
België enkele honderden Poolse soldaten en 
enkele duizenden voormalige Ostarbeiterinnen 

uit de Sovjet-Unie. Machteld Venken heeft een studie 
geschreven over deze twee vergeten immigrantengroepen, 
waarin ze nauwgezet beschrijft hoe beide groepen door de 
jaren betekenis hebben geven aan hun oorlogservaringen. 
Deels deden ze dat in collectief verband door het opzetten 
van migrantenorganisaties, die hen de mogelijkheid gaven 
om in vertrouwde kring om te leren gaan met de ervarin-
gen uit de oorlog en hun nieuwe bestaan in West-Europa. 
Venken grijpt de geschiedenis van de migrantenorganisa-
ties aan om op een originele manier te achterhalen hoe de 
perceptie van het oorlogs-
verleden niet alleen wordt 
beïnvloed door de gebeur-
tenissen zelf, maar tegelij-
kertijd door de verhouding 
van de migranten tot hun 
land van herkomst en de 
ontvangende samenleving. 
Ze laat zien welke krachten 
van invloed waren op de 
organisaties en hun activi-
teiten en hoe dat vervolgens 
weer de mogelijkheden om 
het verleden te verwerken 
beïnvloedde. Het boek telt 
vier delen. Het eerste deel 
richt zich op een beschrijving van de twee migrantengroe-
pen en vormt een introductie op hun oorlogservaringen 
en hun migratiepatronen. Daarna volgt een deel waarin 
de reconstructie van het collectieve herinneren van beide 
migrantengroepen wordt blootgelegd. De organisaties 
van de oud-strijders en Ostarbeiterinnen krijgen hier een 
belangrijke plaats omdat zij zich actief inzetten voor het 
herdenken van het oorlogsverleden. Voor de oud-strijders 
sprak dit meer vanzelf als voor de Ostarbeiterinnen. Zij 
hadden met hun jaarlijkse herdenkingen op militaire 
begraafplaatsen en hun verenigingen de mogelijkheid 
om hun oorlogsverleden automatisch vorm te geven. De 
Ostarbeiterinnen daarentegen misten een plek voor officië-
le herdenkingen. Venken laat mooi zien hoe hun organisa-
ties, bijvoorbeeld verenigingen voor zangkoren, die leemte 
vulden. Door middel van het gezamenlijk zingen van lie-
deren uit hun verleden creëerden ook de Ostarbeiterinnen 
een eigen ruimte waarin zij uiting konden geven aan hun 
oorlogsherinneringen.

In de laatste twee delen van het boek behandelt 
Venken achtereenvolgens de uitbeelding van de collec-
tieve herinnering en de vele trauma’s die verstopt zitten 

in de collectieve herinneringen aan de oorlog.  Zo laat 
Venken in het laatste hoofdstuk een tijdens de oorlog 
gesteriliseerde Ostarbeiterin aan het woord. Haar trauma 
over het feit dat zij nooit kinderen heeft kunnen krijgen, 
heeft zij deels verwerkt door in informele migrantenor-
ganisaties de kinderen van andere Ostarbeiterinnen op te 
vangen, op te voeden en te verzorgen. Met dergelijke per-
soonlijke anekdotes geeft Venken inhoud en kleur aan de 
abstracte processen van verwerking en het construeren 
van collectieve herinneringen door groepen die door de 
rest van de samenleving in de vergetelheid gedrukt wor-
den. Tevens laat ze zien hoe de geopolitieke context van 
groot belang is voor de manier waarop migranten hun 

oorlogservaringen kunnen 
construeren, articuleren en 
beleven. Venken laat zien 
dat de migrantenorganisa-
ties zich vóór 1989 op een 
andere manier ontwikkel-
den dan na de val van de 
muur. De politieke situatie 
in het land van herkomst 
speelt een belangrijke rol 
in de mogelijkheden die 
individuele migranten en 
hun organisaties hebben 
om hun oorlogsverleden te 
verwerken. De krachtige en 
succesvolle manier waarop 

Poolse oud-strijders zich in het publieke domein konden 
presenteren (als helden, maar tegelijkertijd ook als slacht-
offers van het communistische regime) was bijvoorbeeld 
niet weggelegd voor de Ostarbeiterinnen. Deze groep 
moest zich eerder verdedigen tegen het stereotype beeld 
van hoer en communist. Hun organisaties boden welis-
waar bescherming tegen deze vijandelijke beelden van 
buitenaf, maar konden aan dat beeld zelf weinig doen. 
Na de val van de muur zou de situatie voor beide groepen 
weer veranderen.

Venkens studie biedt een originele combinatie van 
thema’s als de constructie van collectieve oorlogsherin-
neringen en de ontwikkeling van de organisatie van 
migrantengroepen. Zij baseert haar studie voornamelijk 
op kwalitatieve interviews waarin respondenten hun ver-
haal doen. Het verhaal speelt niet alleen in de interviews, 
maar in het hele boek een belangrijke rol. De verhalen 
van de oud-strijders en Ostarbeiterinnen worden vaak 
integraal gepresenteerd en vervolgens geïnterpreteerd 
door de auteur. Dit zorgt er wel voor dat de studie niet 
altijd even toegankelijk is. De auteur biedt een combina-
tie van persoonlijke anekdotes, interpretaties, liedteksten 

Het construeren, 
vormgeven en verwerken 
van oorlogsherinneringen
Machteld Venken, Straddling the Iron Curtain? 

Immigrants, immigrant organisations, war 
memories (Peter Lang; Frankfurt 2011) 206 p., 

ill., €40,- ISBN 9783631607534
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met beschrijvingen van individuele organisaties en hun 
activiteiten. Hierdoor is de grote lijn van het boek niet 
altijd makkelijk te volgen. De tekst bevat bovendien een 
aantal slordigheden, en lijkt daarmee niet erg geschikt 
voor een breder publiek. Het boek biedt daarentegen veel 
aanknopingspunten voor specialisten op het gebied van 
de verwerking van oorlogsverleden of de ontwikkeling 
van het organisatieproces onder migranten. De ambiti-
euze interpretatieve aanpak van Venken, die hier en daar 

in goede bedoelingen blijft steken, is hierbij absoluut een 
meerwaarde, ook al levert zij niet altijd een coherente 
analyse op. Ze laat zien dat een combinatie van verschil-
lende onderzoekstradities noodzakelijk is om verder te 
komen in ons begrip van traumaverwerking op individu-
eel niveau of in collectief verband.

F l o r i s  Ve r m e u l e n
Universiteit van Amsterdam

De kracht van de 
veilige middenweg: 

Jimmy Carters 
verkiezingscampagnes

Frans van Nijnatten, Tussen liberalisme en 
conservatisme. De verkiezingscampagnes 

van Jimmy Carter (1962-1980) (Amsterdam 
University Press; Amsterdam 2012) 428 p., 

€49,50 ISBN 9789056296988

Nieuwste TijdRegelmatig verschijnen 
er in de Verenigde 
Staten lijstjes waarin 

Amerikaanse historici hun 
presidenten rangschikken. 
Jimmy Carter verschijnt 
vaak pas na plaats 25, 
waarmee hij van de moderne 
presidenten alleen Richard 
Nixon en George W. Bush 
voorblijft. Nixon en Bush 
jr. danken hun impopula-
riteit aan hun uitgesproken 
optredens als president, 
maar Carter daarentegen 
is ongeliefd door juist zijn 
gebrek aan daadkracht. 
Ondanks een succesvolle 
post-presidentiële carrière als pleitbezorger voor mensen-
rechten wist Carter nooit succesvol het imago van zwakke 
en kleurloze moralist af te werpen en associeert men zijn 
politieke loopbaan nog steeds met termen als ‘malaise’ en 
‘defaitisme’. 

Hoe behaalde Jimmy Carter als schijnbaar zwakke 
politicus het hoogste ambt? Is Carters verkiezing tot 
president voornamelijk toe te schrijven, aan de zwakte 
van de Republikeinen na Vietnam en Watergate – zoals 
een breed gedragen consensus onder historici stelt – of 
verdient Jimmy Carter meer waardering om zijn eigen 
kwaliteiten? Dat is de onderliggende vraag die Frans van 
Nijnatten behandelt in zijn proefschrift Tussen libera-
lisme en conservatisme. Aan de hand van de campag-
nearchieven van Carter bespreekt Van Nijnatten diens 
electorale tactieken op regionaal en nationaal niveau. 
Met name zijn vroege campagnes hebben relatief wei-
nig aandacht gekregen in de bestaande historiografie. 
Dit proefschrift vult daarbij, in ieder geval voor een 
Nederlandstalig publiek, een lacune op.

Van Nijnatten wil het bestaande beeld nuanceren 

dat Carter in 1976 alleen 
maar succesvol was om wat 
hij vooral niet was: geen 
Republikein, niet geassoci-
eerd met de Vietnamoorlog 
en een buitenstaander 
ten aanzien van wat de 
Amerikaanse historicus 
Arthur Schlesinger Jr. 
in 1973 ‘The Imperial 
Presidency’ heeft genoemd. 
Het archiefmateriaal toont 
aan dat Carter al sinds 
1962 consistent verschil-
lende thema’s aansneed die 
hem uiteindelijk in 1976 
aan een nipte overwinning 
hielpen. Van Nijnatten 

weerlegt uiteindelijk niet de contextuele factoren van 
Watergate, de politieke nasleep van de Vietnamoorlog 
en de zwakte van de Republikeinen als doorslaggevende 
elementen voor Carters succes, maar belicht wel hoe de 
beroemdste pindaboer uit Plains, Georgia zichzelf positi-
oneerde als kandidaat van de minste weerstand. 

Vier campagnethema’s komen nadrukkelijk aan bod. 
De eerste twee hebben te maken met het voeren van een 
veilige politieke middenkoers: Carters vermogen om het 
midden te zoeken in de gevoelige politieke verhoudingen 
tussen het noorden en zuiden van de Verenigde Staten en 
zijn bewust vage ideologische positie tussen liberalisme 
en conservatisme in. Carter wist als kandidaat uit het 
Diepe Zuiden, waarvandaan sinds 1848 geen president 
was gekomen, het sectionalisme tussen Noord en Zuid te 
ontstijgen. Op dit thema leveren de campagnearchieven 
het meest overtuigende inzicht in de politieke kwaliteiten 
van Carter. Qua ideologische positie stelt Van Nijnatten 
dat Carter een ‘label-loze campagne’ en een ‘ideologisch 
meersporenbeleid’ voerde waarin hij zijn woorden ver-
schillende betekenissen kon meegeven (p. 140, 210). Door 
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in al zijn campagnes consequent een pragmatische maar 
vooral multi-interpretabele middenweg te bewandelen 
wist Carter op staatsniveau bijvoorbeeld ongeschonden 
uit gevoelige debatten over segregatie en burgerrechten te 
komen. Op nationaal niveau kon hij tegelijkertijd niet te 
zuidelijk en conservatief zijn voor noordelijke stemmers 
en niet te noorderlijk en liberaal voor zuiderlingen. 

Ook stelt de auteur dat Carter door zijn manier van 
campagnevoeren een sterke impuls gaf aan de candidate-
centered campaign waarin politici zich meer als individu 
dan als partijlid presenteerden. Door goed gebruik te 
maken van de media kon Carter op basis van persoon-
lijkheid een band opbouwen met de kiezer in plaats van 
uit te gaan van partijloyaliteit. Of Carter daadwerkelijk 
een significante impuls heeft geleverd aan een derge-
lijke manier van campagnevoeren verdient echter meer 
discussie dan Van Nijnatten inruimt en deze discussie 
zou gebaat zijn bij een vergelijking met andere presiden-
tiële campagnes. Zo hebben zijn voorgangers Franklin D. 
Roosevelt en John F. Kennedy meer teweeggebracht door 
vernieuwend gebruik van media en het verheffen van de 
individuele kandidaat boven de partij. Bovendien geeft 
Van Nijnatten ook zelf aan dat de race van 1976 uiteinde-
lijk besloten werd door een opmerkelijke partijloyaliteit 

onder kiezers en niet doordat de individuele kandidaat 
hen zo veel meer aansprak (p. 275).

Tot slot gaat de auteur in op het thema good govern-
ment dat Carter veelvuldig gebruikte in zijn presidentiële 
campagne van 1976. Dit zeer veilige thema werd door 
veel politici na het Watergate-schandaal in de mond ge-
nomen, maar Van Nijnatten toont aan dat Carter al vanaf 
zijn eerste campagnes gebruik maakte van dit ‘vlucht-
thema’ om controversiële zaken als de rassenkwestie of 
abortus mee te ontwijken. 

De campagnearchieven die Van Nijnatten heeft 
onderzocht bevestigen het beeld dat Carter politiek 
succes had door consistent een veilige middenkoers op 
te zoeken. De omstandigheden in 1976 vroegen om een 
kandidaat met een dergelijke politieke stijl en stelden 
hem daardoor in staat om het hoogste ambt te beha-
len. De archieven die Van Nijnatten heeft onderzocht 
onderbouwen niet een fundamentele verschuiving in het 
bestaande beeld van Carter, maar leveren wel een genu-
anceerd inzicht in de manier waarop hij macht verwierf 
door vooral kleurloos te blijven.

B e e r d  B e u k e n h o r s t
Universiteit van Amsterdam

Als er op het moment 
iets actueel is, dan 
is het wel de toe-

komst van de Europese in-
tegratie. Welke vorm moet 
het Europese project krijgen 
om de eurocrisis het hoofd 
te bieden? Hoe kan Europa’s 
institutionele krachtproef 
worden gedirigeerd in de 
richting van een nieuw 
evenwicht tussen nationale 
belangen, economische kosten en baten, en institutionele 
verfijning? Is dat überhaupt (nog) mogelijk, of beleven we 
het begin van een terugwaartse beweging, die de insti-
tutionele centrifuge van de EU louter wilder zal doen 
draaien en zo uiteindelijk schade toe zal brengen aan de 
half intergouvernementele, half supranationale naoorlogse 
constructie? Naar welk Europa moeten we op weg?

In zijn boek Europapolitik ‘am Abgrund’. Die Krise 
des ‘ leeren Stuhls’, 1965-66 behandelt Philip Bajon een 
sleutelepisode in de reeks existentiële crises waar het 
Europese integratieproces zich doorheen geworsteld 
heeft op weg naar de huidige situatie. Dit geeft zijn 

boek potentieel een grote 
actualiteitswaarde. Op 
welke manier biedt de zo 
dubbelzinnige geschiedenis 
van de Europese integratie 
conceptuele handvatten om 
meer greep te krijgen op de 
weerbarstige en chaotische 
werkelijkheid van het inte-
gratieproces? Europeanen 
snakken naar inspirerende 
antwoorden die verder gaan 

dan de plichtmatige bevestiging van nationale mythen en 
simpele (retorische) tegenstellingen. Wat heeft Bajon te 
bieden? Zijn startpositie is sterk, want multinationaal. 

Bajons boek is een bewerking van een disserta-
tie die hij schreef aan de Sorbonne en de Universiteit 
van Duisburg-Essen. Het boek past in de klassieke 
en serieuze (West-)Duitse traditie van de naoorlogse 
Diplomatiegeschichte en het mooie traditionalistische 
werk van het European Union Liaison Commitee of 
Historians. Uit die kring van Europese integratiehistorici 
komen ook Bajons prominente promotoren Éric Bussière 
en Wilfried Loth. Zijn Frans-Duitse invalshoek heeft veel 

Welk Europa?

Philip Bajon, Europapolitik ‘am Abgrund’. Die 
Krise des ‘leeren Stuhls’, 1965-66 (Franz Steiner 

Verlag; Stuttgart 2012) 412 p., €53,-  
ISBN 9783515100717
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voordelen, waaronder zeker de mogelijkheid tot diep-
gravend multinationaal archiefonderzoek moet worden 
gerekend. Bajon heeft die kans maximaal benut. Dat is 
zeer te prijzen en het maakt zijn studie tot een waarde-
volle bijdrage aan de geschiedschrijving van de Europese 
integratie.

Na de mislukking van de Europese Defensie 
Gemeenschap (EDG) en de daaraan gekoppelde initiatie-
ven voor een Europese Politieke Gemeenschap (EPG) in 
1953/54, het dramatische falen van De Gaulle’s initiatief 
tot een Europese Politieke Unie (EPU) in 1961/62 en 
de zware schok van De Gaulle’s eerste veto tegen Britse 
toetreding tot de Europese Economische Gemeenschap 
(EEG) in januari 1963, was de eveneens door De Gaulle 
in 1965 ontketende ‘crisis van de lege stoel’ de derde 
defining crisis in de jonge geschiedenis van de Europese 
integratie. Vaak wordt vergeten dat het succesverhaal 
van de Europese integratie in de jaren vijftig en zestig 
evenzeer getekend werd door ingrijpende setbacks en 
mislukkingen. Sterker nog, de essentialia van de stappen 
voorwaarts in het integratieproces zijn veelal terug te 
vinden in de daarmee verbonden momenten van diepe 
twijfel en het scheren langs de afgrond van de totale 
mislukking.

Terecht benadert Bajon de materie in zijn crisiscase-
study nadrukkelijk vanuit het perspectief van botsende 
blauwdrukken. Inderdaad: Welches Europa darf es sein 
(p. 29)? Hoe werd die vraag beantwoord in 1965/66, toen 
het Frankrijk van De Gaulle besloot om niet langer op 
te komen dagen in de Raad van Ministers uit onvrede 
met de plannen van de Europese Commissie (EC) om 
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verder te 
‘supranationaliseren’? 

Wat was De Gaulle’s probleem? Volgens de gene-
raal moest het GLB gezien worden als compensatie aan 
Frankrijk in ruil voor de Franse handtekening onder het 
EEG-verdrag van 1957. De EEG werkte namelijk dispro-
portioneel in het voordeel van de vergaand geïndustria-
liseerde exporteconomie van Duitsland. Maar daarnaast 
was de Franse politiek van de lege stoel ook een directe 
aanval op het uitdijende ‘communautaire Europa’. 

Daarin zwaaide de supranationale EC, onder leiding van 
de bevlogen Duitse Europeaan Walter Hallstein, steeds 
activistischer de scepter, door de agenda naar zich toe te 
trekken – via het exclusieve initiatiefrecht dat de verdra-
gen haar toedeelde – maar ook door in de Raad besluit-
vorming met gekwalificeerde meerderheid te propage-
ren. In het bijzonder het laatste baarde De Gaulle grote 
zorgen. In zijn ogen was het onacceptabel dat Frankrijk 
op het voor dat land vitale beleidsterrein van het (be-
schermende) GLB tegen zijn wil gebonden zou kunnen 
worden. Een dergelijke ontwikkeling zou de houdbaar-
heid van de Franse handtekening onder het EEG-verdrag 
ter discussie stellen, aldus de generaal.

Veel aspecten van de crisis van de lege stoel en het 
‘intergouvernementele’ compromis van Luxemburg 
dat er uiteindelijk op volgde - lidstaten mogen zich ook 
beroepen op een veto als gekwalificeerde meerderheids-
besluitvorming in de Raad de regel is, indien er voor de 
betreffende lidstaat ‘vitale belangen’ in het geding zijn 
– worden door Bajon in detail ontrafeld en gereconstru-
eerd. Daarbij maakt hij ruimschoots gebruik van niet 
of nauwelijks bekend bronnenmateriaal (bijvoorbeeld 
met betrekking tot de rol van Hallstein). In het licht van 
die empirische rijkdom is zijn belangrijkste conclusie 
teleurstellend: de ‘conceptuele extremen’ die geassocieerd 
worden met De Gaulle en Hallstein, de hoofdrolspelers in 
deze crisis, voldoen niet als verklaring voor het verloop 
ervan (p. 366). In werkelijkheid was het spel minder dog-
matisch en vooral veel pragmatischer en complexer dan 
het van buiten leek. Empirisch is die vaststelling waar-
devol, maar zonder nadere conceptuele duiding blijft ze 
tegelijkertijd een open deur.  Zo katapulteert Bajon ons 
uiteindelijk terug naar de tijd waarin studies naar het 
wezen van de Europese integratie uitliepen op amechtige 
pogingen de werkelijkheid in al te simplistische sjablonen 
te wringen. Hij doet hiermee de actualiteit, de geschiede-
nis en zichzelf tekort.

Mathieu Segers
Universiteit Utrecht
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Annika Wellmanns ontstaansgeschiedenis van 
Beziehungssex tussen 1980 en 1995 kadert in een 
breder interdisciplinair project rond de geschie-

denis van de mediatisering van seksualiteit en raadge-
versrubrieken in boulevardbladen en op internetfora. 
Het project, en Wellmanns specifieke studie daarbinnen, 
bevinden zich op het kruispunt tussen mediageschiede-
nis en geschiedenis van de seksualiteit, en zijn grotendeels 
gebaseerd op het uitgebreide archief van columniste en 
mediafiguur ‘Liebe’ Marta 
Emmenegger, de Zwitserse 
evenknie van Dr. Ruth. Op 
basis van Emmeneggers 
verzameling van 13.000 
brieven en 4.500 columns 
geeft Wellmann inzicht in 
de simultane evoluties van 
een publiek discours over 
seksualiteit in het tijdschrift 
Blick (en bij andere publieke 
optredens van Liebe Marta) 
en de ontwikkeling van een 
hybride taal, een mengeling 
van wetenschappelijke en 
alledaagse termen, die ook door anonieme briefschrijvers 
werd gebruikt om over hun problemen in de slaapkamer te 
schrijven. Vooral in het eerste deel van haar boek besteedt 
Wellmann bijzonder veel aandacht aan de opbouw van 
Marta’s archief: door de manier waarop de columniste 
persoonlijke problemen in verschillende mappen on-
derbracht, bracht zij een zeer specifieke orde aan in het 
steeds veranderende veld van seksualiteit. Het toene-
mende belang van AIDS, of vooral de toenemende paniek 
daarover, is bijvoorbeeld duidelijk af te lezen aan de steeds 
centralere plaats die het onderwerp inneemt in het archief 
en de daaruit betrokken columns (p. 99). Daarmee krijgt 
de lezer niet alleen inzicht in de verschuivende ankerpun-
ten van het spreken over seksualiteit in de jaren tachtig en 
negentig van de twintigste eeuw, maar ook in de doelen en 
methodes van een boulevardblad en de plaats die raadge-
versrubrieken daarin innemen.

In deze uitgebreide analyse van de ‘politiek van het 
archief ’ manifesteert zich de invloed van Foucault, die 
ook voelbaar is wanneer Wellmann schrijft over het leven 
van Marta Emmenegger: de machtsstructuren op de 
redactie van Blick, de beslissingen over wat het gepaste 
taalgebruik was in een raadgeversrubriek en de ‘disci-
plinerende’ rol die Liebe Marta aannam tegenover haar 
lezerspubliek. Marta’s rol als progressieve en actieve pro-
ducent van een nieuw discours over seksualiteit én bou-

levardjournaliste die zich quasi-moeiteloos aanpast aan 
de socio-culturele en economische eisen van Blick, wordt 
ingebed in het Zwitserse veld van sociale verhoudingen 
en de Zwitserse seksuele moraal. Vooral met betrekking 
tot pornografie stelt Wellmann Emmenegger voor als 
‘nicht nur Bestandteil, sondern auch Kommentatorin der 
Medialisierung von Sex’ (p. 250). Disciplinering speelt 
een duidelijke rol in Wellmanns analyse (bijvoorbeeld 
door in te gaan op de in het archief aangebrachte orde 

en de daarin impliciete pa-
thologisering van bepaalde 
praktijken), maar nog cen-
traler stelt zij de flexibele 
normaliteit die Liebe Marta 
bewust contrasteerde met 
een repressiediscours dat 
zij voorstelde als iets van 
het verleden (p. 235). Liebe 
Marta zet zich in haar co-
lumns af tegen een oudere, 
preutsere generatie en stelt 
zich op als spreekbuis voor 
een nieuwe seksuele moraal 
die is gebaseerd op de on-

derlinge toestemming van de seksuele partners, en door 
Wellmann ‘Verhandlungsmoral’ genoemd wordt (p. 194).

Wellmann analyseert Emmeneggers discours, en 
prikt haar tweedeling tussen repressieve verhalen uit het 
verleden en een ‘Verhandlungs’-moreel heden op twee 
manieren door. In de eerste plaats legt ze, opnieuw geïn-
spireerd door Foucault, de nadruk op de historiciteit en 
historiseerbaarheid van seksualiteit, met name door de 
retorische voordelen van verwijzingen naar het repressie-
discours aan de oppervlakte te brengen. ‘Wer Repression 
unterstellt’, zo toont Wellmann aan, ‘verschafft sich also 
eine vorteilhafte Diskursposition’, én gaf Blick een verko-
opargument in handen. (p. 195) Achter de duale interpre-
tatie van repressie versus tolerantie ontwaart Wellmann 
de opkomst van een nieuw, subtieler disciplinerend 
concept van Beziehungssex als toonaangevend kader voor 
de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw. Dat 
nieuwe normdiscours rond seksualiteit stipuleert dat ‘Sex 
könne nur in einer gut funktionierenden Paarbeziehung 
beseligend sein, und zu einer glücklichen Beziehung 
gehöre Sex’ (p. 189). Hoewel het begrip Beziehungssex 
ver af ligt van een strenge of expliciet disciplineren-
de seksuele moraal, werkten hier toch verschillende  
machts onevenwichten door. Wellmann wijst bijvoorbeeld 
op het gegenderde karakter van Liebe Marta’s raadgevin-
gen, waarin bijvoorbeeld het vrouwelijk orgasme beladen 
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werd met mysterie en exotiek (p. 204), op het verhulde 
racisme dat aan de oppervlakte komt bij de besprekingen 
van gemengde huwelijken en de verspreiding van AIDS 
en de manier waarop klasse-onderscheid bewust door de 
columns werd weggeschreven. ‘Der sozioökonomische 
Status der Ratsuchenden spielte eine paradoxe Rolle’, zo 
stelt Wellmann, ‘nämlich: dass er keine Rolle zu spielen 
hatte’ (p. 218).

Hoewel Liebe Marta uitgesproken Zwitsers is, onder 
andere omdat zij ook reflecteerde op het huwelijksrecht, 
wordt vooral in het laatste onderdeel van het boek dui-
delijk dat Welmanns casus relevant is voor een bredere 
Europese geschiedenis van recente veranderingen in 
het seksualiteitsdiscours. De wat schoolse verdeling van 
‘symbolische Ordnungen’ in het sociale veld waarin door 
Liebe Marta en haar lezers grenzen werden getrokken en 
hiërarchieën werden uitgewerkt, biedt opeenvolgend een 
beeld van de evoluties in gender-, natie-, leeftijd- klasse- 
en gezondheidsgerelateerde machtsverhoudingen in het 
seksuele spreken en handelen. Met die doorgedreven ana-
lyse wordt niet alleen het nog steeds disciplinerende en 
hiërarchiserende karakter van de ‘Verhandlungsmoral’ 
blootgelegd, maar ook de manier waarop die moraal ver-
weven is met de sociale verhoudingen binnen het publiek 
van Blick. Hoewel Liebe Marta de touwtjes in handen 
hield voor haar columns, gaf zij door haar interactie met 
haar lezers ook een stem aan minder zichtbare gebruikers 
en producenten van het seksuele discours.

J .  H o e g a e r t s
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