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Hartwig Kersken, Zwischen Glaube und Welt. Studien zur Geschichte der religiösen 

Frauengemeinschaft Thorn von der Grundung bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts (Maaslandse 

Monografieën 81) (Hilversum: Verloren, 2016, 264 pp., isbn 978 90 8704 570 8).

Het monastieke verleden van Nederlands en Belgisch Limburg tijdens de 

vroege en volle Middeleeuwen is een veronachtzaamd onderzoeksthema, 

vooral wat betreft de vrouwenkloosters. Enerzijds is dat verwonderlijk, 

aangezien niet minder dan vier gemeenschappen (Munsterbilzen, 

Susteren, Aldeneik en vanaf de late tiende eeuw ook Thorn) de Maasvallei 

bevolkten. Anderzijds is het bronnenmateriaal uit deze instellingen vaak 

fragmentarisch, typologisch eenzijdig en lastig te contextualiseren, en is de 

wetenschappelijke literatuur op een enkele uitzondering na sterk verouderd 

en weinig comparatief. Anderzijds belichten de meeste studies slechts één 

aspect of fase uit het bestaan van deze gemeenschappen. De abdij van Thorn 

is geen uitzondering op die regel. Tot voor kort beperkte de bibliografie zich 

tot twee summiere, weinig rigoureuze monografieën door J. Wolters (1850) 

en J. Linssen (1963), een handvol artikelen over de ontstaansgeschiedenis, 

vermeldingen in onderzoek over andere instellingen of de regio als geheel, 

wat hagiographica en ten slotte ook een aantal heemkundige publicaties. 

Kerskens studie, tegelijk zijn proefschrift, brengt een einde aan die 

teleurstellende stand van zaken. 

Met een typische Duitse Gründlichkeit heeft de auteur zich eerst op 

het netelige dossier van de stichting geworpen. Zoals het er nu naar uitziet, 

werd Thorn in de late tiende eeuw gesticht door Gravin Hilsondis van 

Strijen en haar echtgenoot, Graaf Ansfrid ii van Leuven en Hoei. Ansfrid 

was een vooraanstaand lid van de Lotharingische elite, die bezittingen had 

in de Maasstreek, Brabant, en Gelre en enige tijd behoorde tot de entourage 

van Otto i. Tussen 975 en 995 stichtte het echtpaar Thorn, met als doel de 

abdijkerk te laten fungeren als dynastisch mausoleum; mogelijk wilden ze er 

ook hun dochters onderbrengen toen duidelijk werd dat er geen mannelijke 

nakomelingen zouden komen. Na het overlijden van Hilsondis kwam het 

klooster in handen van de Luikse bisschoppen, in omstandigheden die 

helaas niet meer opgehelderd kunnen worden. Een aantal bisschoppelijke 

schenkingen en een privilegie van Hendrik ii stelden het voortbestaan van het 

klooster zeker. 

Tijdens de eerste helft van de elfde eeuw kende de gemeenschap 

een bescheiden bloei: zo genoten de religieuzen rechten op de plaatselijke 

markt, de plaatselijke tol en de rechtspraak, en zijn er aanwijzingen voor 



het bestaan van een lokale munt. Daarbij had de abdis ook een aandeel in 

de plaatselijke textielproductie. Een belangwekkende vaststelling in dit 

boek is dat de traditionele benaming van Thorn als Damesstift – dat wil 

zeggen een gemeenschap van adellijke kanunnikessen – niet van toepassing 

is op de eerste drie eeuwen van zijn bestaan. Sterker nog: tot in de vroege 

veertiende eeuw bestond er bij de religieuzen zelf geen behoefte aan een strak 

gedefinieerde normatieve identiteit (ordo). Die vaststelling noopt de auteur 

van deze studie de klassieke theoretische beschouwingen over het leven 

in een Stift achterwege te laten en zich uitsluitend te laten leiden door het 

primaire bronnenmateriaal, dat overwegend bestaat uit oorkonden. Nopens 

de beperkte typologie van de bronnen levert die aanpak een wat eenzijdig – 

over de spiritualiteit en het zelfbeeld van de zusters, en over andere ‘culturele’ 

aspecten verneemt de lezer nagenoeg niets – maar vrij gedetailleerd beeld 

op van de socio-economische en juridische situatie van het klooster, de 

rekrutering en het profiel van de gemeenschapsleden, de interne organisatie 

en taakverdeling en ten slotte ook van de relaties met wereldlijke heren.

Deze op het eerste zicht traditionele studie loopt niet te koop met 

haar verdiensten. Die zijn er nochtans zeker. Zo brengt het boek de lang 

veronachtzaamde regio van de Maasvallei onder de aandacht van een 

internationaal lezerspubliek en schept ze hoge verwachtingen over wat 

gelijkaardig onderzoek over de abdijen van Aldeneik, Munsterbilzen, en 

Susteren kan opleveren. Verder komen in de tekst allerlei thema’s aan bod 

die niet centraal staan in de argumentatie, maar waar de auteur dankzij 

zijn uitmuntende kennis van dit lokale dossier een en ander in een nieuw 

daglicht stelt: zo krijgen we voor het eerst goed zicht op de lastige zoektocht 

van de kloosterlingen naar een cultische identiteit na het verdwijnen van 

het stichterskoppel. Zonder meer de grootste prestatie van dit boek bestaat 

er nochtans in dat het – samen met een aantal andere recente studies – een 

streep trekt onder de krampachtige pogingen van generaties historici om het 

vrouwelijke kloosterwezen vóór circa 1300 in normatieve categorieën (nonnen 

of kanunnikessen) onder te brengen. Alleen daarom al verdient dit boek de 

aandacht van een breed lezerspubliek. 

Steven Vanderputten, Universiteit Gent
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Theo Hermans and Reinier Salverda (eds.), From Revolt to Riches: Culture and History of the Low 

Countries, 1500-1700 (London: ucl Press, 2017, 250 pp., isbn 978 1 910634 87 5).

This book is the third publication in ucl Press’ ‘Global Dutch Series’, edited by 

Ulrich Tiedau. Here, two of Tiedau’s former colleagues at uc London’s Dutch 

Studies Programme, Theo Hermans and Reinier Salverda, present a collection 

of essays that are amended and extended versions of papers originally 

presented at the international conference ‘The Low Countries in the World’, 

organised by the Centre for Low Countries Studies and held at uc London in 

1989. While the papers dealing with linguistic topics, aspects of medieval and 

modern literature, history and art had appeared in two successive issues of 

the journal Dutch Crossing in 1989, the essays dealing with the Renaissance and 

Golden Age were first published in the 1990s in the series Crossways. They have 

now been re-edited as part of ucl Press’ Open Access scheme in order to reach 

a broader audience. 

The fact that this collective volume discusses the Low Countries in 

an international context justifies its publication in the ‘Global Dutch Series’, 

albeit with the acknowledgment that most essays deal with Anglo-Dutch 

topics and not a single contribution extends the discussion beyond Europe. 

Since the original essays date back to the late 1980s, the reader should not be 

surprised occasionally to encounter observations that, by now, have become 

outdated. This is, for instance, the case with Jozef IJsewijn’s reference to 

‘a country which today cannot yet participate in the erasmus scheme, yet 

was always a solid part of the old European cultural community, namely 

Hungary’ (3). While the editors can be praised for the quality of the book’s 

layout, the fact that such anachronisms have not been removed or rephrased 

is lamentable and raises questions about the thoroughness of the editorial 

process. This omission is all the more surprising considering that the editors 

did their best to add new photographic and print materials to the volume. In 

spite of this shortcoming, the statement Tiedau makes in his preface that the 

book gives voice to ‘many research concerns which are still valid in present-

day research in Belgium and the Netherlands’ can be confirmed. The findings 

presented in several of the book’s essays have, indeed, stood the test of time 

and can still appeal to a contemporary reading public interested in Low 

Countries studies.

It is not by accident that the book’s title refers to two seminal 

works about the Low Countries by the English historians Geoffrey Parker 

and Simon Schama. These studies remind us that, more than any other 



period in Dutch history, it is still the Golden Age that attracts international 

attention, especially in the Anglo-Saxon world. It is not surprising, then, 

that of all the papers presented at the 1989 conference the ones that have 

been selected for this new edition focus on either the Golden Age itself or 

the preceding Dutch Revolt. The essays are written by historians, linguists, 

bibliographers, art historians, and literary scholars and cover a variety of 

political, economic and cultural aspects of this extraordinary period in the 

history of the Low Countries. While it is, obviously, not possible to discuss all 

contributions in this short review, it is remarkable that many share an interest 

in migration, religion, and the production of pamphlets, several of which 

have beautiful reproductions in this volume. Another recurrent topic is the 

early development of a Dutch national consciousness, a process which Karin 

Tilmans already identifies in the late-fifteenth century. Equally important, 

however, is James Parente’s warning that this development was never void 

of criticism and self-criticism, as shown in his essay on Vondel’s Gysbreght van 

Aemstel. Koenraad W. Swart’s contribution on ‘William the Silent’s statecraft’ 

is not only outstanding for its impressive stylistic quality but also reveals 

how a paper presented in the late-1980s can, several decades later, suddenly 

become topical again. In fact, his demonstration of how William of Orange 

successfully manipulated the public opinion of his time contains so many 

parallels to today’s concern about ‘fake news’ that it almost seems as if it was 

written only months ago.

One advantage of re-editing a volume based on contributions from 

earlier decades is that it allows for a tribute to deceased scholars. No less than 

seven of the volume’s contributors have left us since the original conference 

was held. Sadly, Marcel Backhouse, Wiebe Bergsma, Jozef IJsewijn, Anna E.C. 

Simoni, Marijke Spies, and Koenraad W. Swart were recently followed by Paul 

R. Sellin. His essay is well-chosen as a tribute to this long-time Humanities 

Professor at ucla and specialist in the work of John Donne since it concludes 

his decade-old search for the presumably lost seventeenth-century treatise 

Méditations Chrestiennes by Rutger Wessel van den Boetzelaer, Baron van 

Asperen, with a happy ending. While many had long given up the search 

and some scholars even assumed that the book perhaps never existed at all, 

Sellin’s determination to find a copy finally bore fruit when in 2011 a copy of 

the treatise was discovered in a Swedish library. The fact that this discovery 

took place over a decade after the original paper was presented gives credit to 

Tiedau’s hopes that the republication of these essays will prove valuable for 

further research in Low Countries Studies in the uk and worldwide.

Jeroen Dewulf, University of California, Berkeley
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Caspar Dullemond, Barbara Henkes en James Kennedy (eds.), ‘Maar we wisten ons door de Heer 

geroepen.’ Kerk en apartheid in transnationaal perspectief (Hilversum: Verloren, 2017, 232 pp.,  

isbn 978 90 8704 624 8).

Op 21 maart 1960 trok een stoet van ongeveer zes- a zevenduizend zwarte 

Zuid-Afrikanen, na een dag van demonstraties tegen de aanscherping van 

de zogenoemde paswetten door de regering-Verwoerd, door de straten van 

Sharpeville. Toen de stoet halt hield voor het politiebureau openden de daar 

aanwezige agenten het vuur, waarbij 69 demonstranten het leven lieten. 

Deze gebeurtenis schokte de internationale gemeenschap. Op 1 april nam 

de vn-Veiligheidsraad Resolutie 134 aan. Daarin werd vastgesteld dat de 

apartheidspolitiek niet alleen had bijgedragen aan de gebeurtenissen van 21 

maart, maar dat deze politiek eveneens een bedreiging vormde voor de vrede 

en de stabiliteit in de wereld. Hoewel Frankrijk en Groot-Brittannië zich 

onthielden van stemming, was ‘het bloedbad van Sharpeville’ een keerpunt 

in de beoordeling van de apartheid in Zuid-Afrika. In plaats van een interne 

kwestie werd het systeem van rassensegregatie nu ook op regeringsniveau 

bestempeld als geïnstitutionaliseerd racisme. Tal van organisaties en 

verenigingen die zich sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog 

druk maakten over apartheid kregen bovendien de wind in de rug. Een 

internationale, maatschappelijke beweging tegen apartheid was geboren. 

Naar deze maatschappelijke beweging is betrekkelijk veel onderzoek 

gedaan, ook binnen Nederlandse context. In dat onderzoek is veel aandacht 

besteed aan religieuze actoren, zeker vanwege de ‘stamverwantschap’ 

met de witte Afrikaanders, zoals die ervaren werd in vooral hervormde 

en gereformeerde gemeenschappen. Aan de inzichten uit dit onderzoek 

voegt deze bundel onder redactie van Caspar Dullemond, Barbara Henkes 

en James Kennedy weer het nodige toe. In een negental beschouwingen 

worden aspecten van het denken over apartheid in verschillende protestantse 

kringen besproken. Daarbij is veel aandacht voor de concrete activiteiten 

die uit dit denken voortvloeiden. De vraag welke acties besproken actoren 

deden voortvloeien uit hun opvattingen komt steeds terug, bijvoorbeeld 

in de bijdrage van redacteur Dullemond over vrijgemaakt gereformeerden, 

de apartheid en de kerkelijke correspondentie tussen 1948 en 1978. Op die 

manier houden de artikelen mooi het midden tussen ideeëngeschiedenis 

enerzijds en een analyse van een sociale beweging anderzijds. 

De belangrijkste bijdrage die de bundel aan het debat over de omgang 

met de apartheid in protestants Nederland levert, is het transnationale 



perspectief dat voor de artikelen werd gekozen. In de verschillende artikelen 

staat steeds de vraag centraal hoe in contacten tussen Nederlanders en 

Zuid-Afrikanen ideeën, concepten en gebruiken werden overgenomen 

en toegeëigend in de Nederlandse respectievelijk Afrikaanse culturele en 

politieke context. Het meest geslaagde voorbeeld van de meerwaarde van 

een dergelijke benadering is een artikel van George Harinck. Daarin wordt 

gekeken hoe het denken van de theoloog en politicus Herman Bavinck het 

Zuid-Afrikaans theologisch debat over apartheid enerzijds en de interacties 

tussen leerlingen van Bavinck werkzaam in Afrika en Nederland anderzijds 

beïnvloedde. Net als de meeste andere artikelen in deze bundel maakt dat van 

Harinck duidelijk dat het transnationale perspectief een wezenlijke bijdrage 

kan leveren aan een beter begrip van zowel de houding van Nederlandse 

actoren ten opzichte van de apartheid als ook van de situatie in Zuid-Afrika 

destijds. 

Met de gekozen benadering sluit de bundel bovendien mooi aan op 

ontwikkelingen in de historiografie met betrekking tot sociale bewegingen en 

maatschappelijk activisme. In die historiografie stond lange tijd voornamelijk 

de opbouw van een achterban en de relatie tot de politiek centraal. Studies 

over bijvoorbeeld de vredesbeweging gingen vooral over de wijze waarop 

verschillende organisaties eerst een achterban opbouwden om daarmee 

hun politieke eisen kracht bij te kunnen zetten. De organisaties zelf bleven 

betrekkelijk statische entiteiten; aan de opbouw ervan, de discussies over 

eigen identiteit, actierepertoire en de verhouding met andere organisaties 

werd relatief weinig aandacht besteed. Dankzij historici als Benjamin 

Ziemann is er de laatste jaren echter veel meer aandacht voor de ‘binnenkant’ 

van bijvoorbeeld de vredesbeweging ontstaan. De waarde van deze bundel 

is dat het idee van een specifieke organisatie of vereniging als uitgangspunt 

van onderzoek geheel is losgelaten. Niet de Nederlandse actiegroepen tegen 

apartheid staan centraal, maar specifiek gekozen actoren daarbinnen of 

daarbuiten. Door dit perspectief neemt de gelaagdheid van het beeld van de 

verhouding tussen apartheid, religie en stamverwantschap toe en wordt een 

aanzienlijke bijdrage geleverd aan het uiteenrafelen van ‘het’ debat tussen 

voor- en tegenstanders van apartheid in Nederland.

Toch worden in de bundel drie aspecten wat al te stiefmoederlijk 

behandeld. In de eerste plaats had de verhouding met andere, niet-religieuze 

actoren in de bredere maatschappelijke beweging tegen apartheid nog wel wat 

nadrukkelijker uitgewerkt kunnen worden. In de inleiding wordt expliciet 

opgemerkt dat de bundel zich los wilt maken van ontwikkelingen in alleen 

hervormde en gereformeerde kring door zich te richten op ‘verschillende 

protestants-christelijke verbanden en individuen in Nederland en Zuid-

Afrika, evenals op andere plekken waar uitwisseling tussen kerkleden 

uit beide landen tot stand kwam’. Dat levert veel nieuw inzicht op, maar 

de waarde ervan is niet altijd helder. Immers, wat in kleine kring gebeurt 

kan zowel illustratief zijn voor de hoofdstroom van het maatschappelijk 



debat over apartheid als daar danig van afwijken. Maar of de in de artikelen 

behandelde actoren nu voorlopers of achterblijvers waren, wordt eigenlijk 

nergens echt helder. Of hun ideeën enige invloed hadden buiten de eigen 

kring ook niet. 

In de tweede plaats wordt ‘de politiek’ te veel buiten beeld gehouden. 

Bijvoorbeeld in het artikel van Erika Meijers over contacten van Nederlandse 

studenten en predikanten met Zuid-Afrikaanse predikanten – wit en zwart – 

die voor hun studie naar Nederland kwamen. In dit artikel wordt duidelijk 

dat deze contacten met onder apartheid levende christenen een grote invloed 

had op de discussie in verschillende protestantse gemeenschappen. Maar of 

dit ook zijn weerslag had op de politieke vertegenwoordigers van deze kring 

wordt niet aan de orde gesteld. Het belangrijkste kritiekpunt is tot slot dat 

de bundel zich nadrukkelijk beperkt tot protestants Nederland. Waarom niet 

een wat meer oecumenische houding aangenomen? Zo werd bijvoorbeeld 

in de katholieke vredesbeweging Pax Christi in 1974 een werkgroep 

Zuid-Afrika opgericht en ook vanuit de verschillende voorlopers van 

ontwikkelingsorganisatie Cordaid was er aandacht voor deze problematiek. 

Tot op heden worden de ontwikkelingen in katholieke en protestantste kring 

echter zelden met elkaar vergeleken, zelfs niet in een bundel met kerk en 

apartheid in transnationaal perspectief als ondertitel. Het begrip kerk is hier 

klaarblijkelijk niet zo breed opgevat. 

Dit alles overziend is de meerwaarde van de bundel betwistbaar, 

hoewel veel van de afzonderlijke artikelen van grote kwaliteit zijn. De 

auteurs komen stuk voor stuk tot afgewogen conclusies op basis van grondig 

onderzoek en er worden interessante perspectieven voor verder onderzoek 

geboden. De transnationale insteek wordt bovendien consequent toegepast. 

Die is zonder meer navolgenswaardig. Echter, de bundel sluit zich al te 

zeer op in protestants Nederland en de gekozen casussen worden zelden 

in een breder perspectief geplaatst. Daarmee staat de bundel met het ene 

been in de historiografie van morgen, maar met het andere helaas nog in die 

van gisteren. De levensbeschouwelijke verkaveling lijkt in de Nederlandse 

geschiedwetenschap maar moeilijk te doorbreken. Het is de hoogste tijd ook 

op dat punt stappen te zetten. Een artikel over bijvoorbeeld de betrekkelijk 

late oprichting van de werkgroep Zuid-Afrika binnen Pax Christie en een 

concluderende beschouwing waarin alle inzichten in verband gebracht 

worden met verschuivingen in de publieke opinie en het politiek debat over 

Zuid-Afrika had de bundel sterker kunnen maken. 

Maarten van den Bos, Banning Vereniging
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Lieke van Deinsen, Literaire erflaters. Canonvorming in tijden van culturele crisis 1700-1750 

(Hilversum: Verloren, 2017, 340 pp., isbn 978 90 8704 645 3).

Sinds 1877 bevinden zich in het Rijksmuseum 82 kleine ovalen portretjes 

van Nederlandse dichters en dichteressen. Zij zijn in de achttiende eeuw 

geschilderd door verschillende kunstenaars en van wisselende kwaliteit. Ooit 

maakten zij deel uit van een verzameling van ruim 350 portretjes, onder de 

naam ‘Panpoëticon Batavûm’ (‘alle Nederlandse dichters’) bijeengebracht in 

een typisch achttiende-eeuws verzamelaarskabinet, als een monument voor de 

Nederlandse literaire traditie. In het Rijksmuseum hebben de portretjes een 

goeddeels verborgen bestaan geleid, tot aan de heropening van het museum 

in 2013. Dat de portretjes destijds een plaats kregen in de grote zaal die gewijd 

is aan het intellectuele leven in de achttiende eeuw – haar verzameldrift, 

encyclopedisme, genootschapszin – heeft alles te maken met de kentering in 

de visie op de Nederlandse Verlichting in de geschiedschrijving sinds de jaren 

tachtig. De strijd voor de herwaardering van die periode is nog niet voltooid, 

maar heeft er met Literaire erflaters. Canonvorming in tijden van culturele crisis 1700-

1750 van Lieke van Deinsen een krachtige impuls bij gekregen. Zij pleit ervoor 

de Nederlandse achttiende eeuw op eigen merites te beoordelen en geeft met 

haar contextuele benadering zelf het goede voorbeeld.

In Literaire erflaters weerlegt Van Deinsen op overtuigende wijze de 

gangbare mening dat de bestudering van het eigen literaire verleden in 

Nederland pas echt begon vanaf 1800. Na een inleidend hoofdstuk, waarin 

ze de opvatting dat het historisch en literair-historisch bewustzijn een 

negentiende-eeuws fenomeen is aan de kaak stelt, schetst Van Deinsen in 

hoofdstuk ii een aantal ontwikkelingen rond 1700 die het op de internationale 

markt georiënteerde literaire bedrijf in de Republiek danig beïnvloedden. 

Te weten: de toenemende concurrentie door buitenlandse boekdrukkers, de 

opmars van het gebruik van landstalen die de afzetmarkt van boekdrukkers 

begrensden en de in het buitenland oplaaiende kunsttheoretische strijdvraag 

of de klassieke oudheid wel maatgevend moest zijn voor de literatuur van 

de eigen tijd en eigen land. Van Deinsen beschrijft als eerste uitgebreid hoe 

deze strijd, bekend als de Quérelle des anciens et des modernes, door Nederlandse 

literatoren op de voet werd gevolgd en hier, net als elders, de aanzet gaf tot 

onderzoek van de vaderlandse literaire smaak en traditie. Uiteraard werd dit 

onderzoek op achttiende-eeuwse wijze aangepakt en moet dus ook door ons in 

die context bekeken worden, benadrukt Van Deinsen terecht. 



In hoofdstuk iii plaatst Van Deinsen de aanleg van het Pantoëticon 

Batavûm in het verlengde van de achttiende-eeuwse wetenschapspraktijk en 

het belang dat daarin werd toegekend aan het verzamelen en classificeren van 

objecten. Langs deze weg kwam men ook tot de constructie van vaderlandse 

culturele tradities. Een verzameling dichtersportretten kon dan vervolgens 

uitgroeien tot een ‘monument voor het nationale genie’, mede dankzij de 

gewoonte om een verzameling door middel van gedichten te vereeuwigen. 

Een overtuigend voorbeeld van deze ‘literaire monumentenzorg’ geeft Van 

Deinsen met de verzamelpraktijk van de Amsterdamse notabele Gerard 

van Papenbroek (1673-1743). Zijn collectie omvatte onder meer een grote 

hoeveelheid belangwekkende autografen en portretten van zeventiende-

eeuwse dichters, schrijvers en geleerden, waaronder Vondel, Hooft, Vossius, 

Barlaeus en Coornhert. Van Papenbroek liet de autografen grotendeels 

na aan de Leidse universiteit en de schilderijen aan het Amsterdamse 

Athenaeum Illustre, ‘ten nutte van allen’. Op deze manier voorkwam hij dat 

de verzamelingen uit elkaar vielen. Tijdens zijn leven had Van Papenbroek de 

portretten al laten vastleggen in gravures opdat zij een ruimere bekendheid 

kregen; ook zette hij zich in voor de bestudering en publicatie van nieuwe 

tekstedities op basis van zijn autografen. Dichtende tijdgenoten prezen 

de verzamelaar dan ook als hoeder van het Nederlandse literaire erfgoed. 

Zijn voorbeeld kreeg navolging in de vorm van wat Van Deinsen ‘papieren 

monumenten’ noemt: de verzameledities van zeventiende-eeuwse auteurs die 

in de achttiende eeuw het licht zagen.

In het vierde hoofdstuk zoomt de auteur in op de boekencollecties, 

een typisch aspect van de achttiende-eeuwse verzamelcultuur. Ze werd 

daartoe aangemoedigd door de titelprent van een verzameling lofdichten 

op het Panpoëticon Batavûm. De prent toont een bibliotheek waarin drie 

putti die bezig zijn namen van auteurs op papierrollen te schrijven; zij 

stellen als het ware de canon van de Nederlandse letteren samen. Het is hoe 

dan ook een verdienste van dit boek dat titelprenten volop in het betoog 

betrokken worden. Zo analyseert Van Deinsen nog drie andere prenten die 

op allegorische wijze de bibliotheek als plaats van literaire canonvorming 

verbeelden. Een concreet voorbeeld van canonvorming bespreekt zij aan 

de hand van het lange lofdicht uit 1723 van Jan Baptista Wellekens op de 

kunst- en boekenverzameling van de Delftse verzamelaar Valerius Röver. 

Werd dit lofdicht wat de boeken betreft tot nu toe louter gezien als een 

beschrijving, Van Deinsen toont aan dat Wellekens’ bedoeling veel verder 

ging. Zij interpreteert het gedicht als ‘een zoektocht naar de karakteristieken 

en hoogtepunten van de Nederlandse literaire smaak’ (133). In Appendix i 

krijgt de lezer een schematisch overzicht van de auteurs en hun werken die 

Wellekens selecteert en de aanwezigheid van deze werken in de bibliotheek 

van Röver. Dat deze verzameling een sturende rol heeft gespeeld bij de selectie 

en canonisatie is onmiskenbaar.



Als laatste bewijs van de achttiende-eeuwse bemoeienis met het 

Nederlandse literaire verleden komt in hoofdstuk v het Panpoëticon 

Batavûm aan orde. Het is voor het eerst dat deze verzameling en haar rol 

in de canonvorming van de Nederlandse dichtkunst zo uitvoerig wordt 

beschreven en geanalyseerd. Een belangrijke bron hierbij zijn de vele 

lofdichten die op de verzameling geschreven zijn. Rond 1700 gestart door de 

schilder/dichter Arnoud van Halen (1673-1732), uit ‘liefde tot den roem der 

Nederlandsche Digters, kwam de verzameling, inclusief het kabinet, na diens 

overlijden in het bezit van de welgestelde Amsterdamse zakenman Michiel 

de Roode. Onder zijn hoede kregen ook portretjes van eigentijdse dichters en 

dichteressen een plaats in het kabinet. Na nog eens van eigenaar gewisseld 

te zijn kwam het Panpoëticon Batavûm in 1772 uiteindelijk terecht bij het 

Leidse dichtgenootschap Kunst wordt door arbeid verkregen. Een bijzonder 

aspect van deze geschiedenis is dat de verzameling altijd toegankelijk is 

geweest voor literatuurliefhebbers en zodoende veel heeft bijgedragen aan 

de bekendheid van de Nederlandse dichtkunst. De faam heeft echter niet 

kunnen verhinderen dat de portretjes in de loop van de negentiende eeuw 

verspreid raakten en de kast verloren is gegaan. Dit verlies is nu vergoed door 

Van Deinsens interessante en zeer leesbare proefschrift en niet te vergeten ook 

door de computerreconstructies van Timothy de Paepe die ons als het ware 

binnenvoeren in de zaal waar het Leidse dichtgenootschap haar pronkstuk, 

het Panpoëticon Batavûm, had opgesteld.

Eveline Koolhaas-Grosfeld
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Peter Kromdijk, Eenheid in verscheidenheid. Doorbraak in de Nederlandse Hervormde Kerk en de 

samenleving tijdens het interbellum (Hilversum: Verloren, 2017, 189 pp., isbn 978 90 8704 629 3).

De Doorbraak, het streven om te komen tot één progressieve partij, wordt 

doorgaans toegerekend aan de politieke geschiedenis van vlak na de Tweede 

Wereldoorlog. Als beweging wordt het direct in verband gebracht met de 

oprichting van de Partij van de Arbeid in 1946. Dat de Doorbraak echter 

vooroorlogse wortels had en bovendien meer was dan een politiek fenomeen, 

wordt op overtuigende wijze aangetoond in het proefschrift van Peter 

Kromdijk, Eenheid in verscheidenheid. Doorbraak in de Nederlandse Hervormde Kerk en 

de samenleving tijdens het interbellum. Hierin geef hij een analyse van christelijke 

intellectuelen en hun streven naar eenheid in de Nederlandse Hervormde 

Kerk en, in het verlengde daarvan, de samenleving als geheel. 

De plek van de Hervormde Kerk in het verzuilings-narratief is 

niet zo helder. Hervormden worden ingedeeld bij de protestantse zuil, 

maar vergeleken met de gereformeerden stond hun maatschappelijke 

organisatiegraad op achterstand. Het ontbreken van strak aangelijnde, 

hervormde organisaties gaf ruimte voor discussies onder vooral jonge 

gelovigen. In de jaren 1920 troffen zij elkaar in de Nederlandse Christen-

Studenten Vereniging (ncsv). Op bijeenkomsten en in hun verenigingsblad 

vonden fundamentele debatten plaats over de opstelling van de 

Hervormde Kerk ten opzichte van rispingen in de maatschappij, zoals de 

erbarmelijke toestand waarin veel arbeiders verkeerden, de opkomst van 

de vredesbeweging en het fascisme. Ondanks algemene onvrede over de 

maatschappelijke terughoudendheid van de Hervormde Kerk werd de 

gereformeerde organisatiewijze afgewezen. De Kuyperiaanse leerstelling dat 

christelijke en seculiere politiek elkaar uitsloten, werd verworpen omdat die 

tweespalt in plaats van eenheid in de samenleving zaaide. De antithese werd 

weerlegd met behulp van de Zwitserse theoloog Karl Barth. Die stelde dat 

mensen weliswaar allerlei normatieve overtuigingen in het hier en nu konden 

hebben, maar dat ze daarbij geen beroep konden doen op God; de mens kon 

God namelijk niet kennen. 

Het Barthianisme had een vormende werking op een generatie 

die in de jaren dertig van zich liet horen in tijdschriften, verenigingen en 

commissies. Kromdijk noemt hen ‘doorbrekers’ zonder de leidende figuren 

over één kam te scheren. Een eerste groep, met de dominees Willem Banning 

en Jan Buskes als beeldbepalende leiders, richtte zich op de toenadering van 

het christendom tot het socialisme. Een tweede groep omarmde de theologie 



als middel om christelijke organisaties te bekritiseren; Kromdijk voert 

de geleerden Kornelis Heiko Miskotte en Jan Koopmans als belangrijkste 

representanten hiervan op. Een derde groep doorbrekers richtte zich meer op 

maatschappelijke domeinen als het zendelingswerk (Hendrik Kraemer), het 

jongerenwerk (Johan Eijkman) en de vernieuwing in de Hervormde Kerk zelf 

(Gerardus van der Leeuw). 

De grote waarde van dit proefschrift is dat Kromdijk de zeer diverse 

domeinen belicht waarop de doorbrekers werkzaam waren. Bovendien 

onderstreept hij de theologische basis van hun maatschappelijke engagement. 

Het evangelie vormde hun vertrekpunt voor het streven naar eenheid. 

In eerste instantie werd kerkelijke eenheid geambieerd. Maar door de 

economische malaise en de politieke onvrede, die de samenleving verdeelden 

en onder druk zetten, breidde het doel zich uit naar maatschappelijke 

eenheid. 

Het analyseren met behulp van de term ‘doorbrekers’ is een vondst 

die navolging verdient. Toch waarschuwt Kromdijk ervoor de doorbrekers 

als een georganiseerde groep te zien. Hoogstens in gezamenlijke 

opstelbundels, waarin vanaf 1935 de term ‘doorbraak’ ook letterlijk werd 

gebruikt als een begrip dat de schotten in de samenleving omver moest 

stoten, traden zij als groep naar buiten. Hun gevecht tegen nog meer 

verdeeldheid behoedde hen voor het vormen van eigen organisaties. 

In plaats daarvan wilden zij hun ideeën in bestaande verbanden 

verspreiden, zodat de samenleving doortrokken zou worden van een nieuw 

eenheidsstreven. Waarom veel doorbrekers hier in de jaren veertig vanaf 

stapten en lid werden van de PvdA, is een van de vragen die volgens de 

auteur nieuw onderzoek behoeft. 

Sommige aspecten in het proefschrift getuigen van onnodige 

nonchalance. De auteur springt nogal vrijzinnig met de Nederlandse 

taal om – het boek wemelt van de interpunctiefouten en ongemakkelijke 

zinsconstructies. Daarnaast wordt een beroep gedaan op de interpretatiekunst 

van de lezer, vooral met betrekking tot de theologische concepten. Wanneer 

gesteld wordt dat de ethische theologie de weg plaveide voor de receptie van 

Barths theologie in Nederland, dan lijkt me dat een cruciale gedachtenstap in 

het betoog. Maar zulke begrippen, inclusief Barths ‘dialectische theologie’, 

worden weinig gehistoriseerd en summier toegelicht. Dit doet jammer 

genoeg afbreuk aan de ideeënhistorische uitwerking van de dissertatie. Daar 

staat tegenover dat Kromdijks bijdrage 160 pagina’s bedraagt en dat deze 

beknoptheid een verdienste op zich is. Toch had de auteur meer aandacht 

kunnen besteden aan het historische verzuilingsdebat. Hoe verhoudt de 

analyse zich tot recente bijdragen van onder anderen Peter van Dam, die in het 

geheel af wil van het begrip ‘verzuiling’ en de geschiedenis wil begrijpen in 

termen van ‘lichte’ en ‘zware’ gemeenschappen? En waarom wordt een bundel 

uit 2013 van Kromdijks promotor George Harinck, met interessante bijdragen 

over protestantse organisaties tussen kerk en wereld, niet aangehaald?



Deze kanttekeningen daargelaten heeft Kromdijk een interessante 

prestatie geleverd, die aanleiding geeft om ons denken in termen van ‘de 

Doorbraak’ te herzien. Bovendien spoort dit proefschrift aan tot verdere 

verdieping in de kritische debatten over de segmentatie in de Nederlandse 

samenleving, debatten die al gevoerd werden tijdens het Interbellum. 

Marijn Molema, Fryske Akademy
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Manjusha Kuruppath, Staging Asia. The Dutch East India Company and the Amsterdam Theatre, 

1650-1780 (Leiden: Leiden University Press, 2016, 282 pp., isbn 9789087282578).

Imagine a late seventeenth-century audience in Amsterdam witnessing a play 

about the collapse of the Ming dynasty. The sources of the information that 

Joost van den Vondel collected for his Zungchin would not have been obvious 

to his contemporaries but we now know that he did his research carefully. The 

voc meticulously recorded as much information as they could get about the 

dynasty, the suicide of the emperor, the prowess of the Tartars; the bizarre and 

captivating details of a people whom the Dutch wanted to cultivate in order to 

grow rich in the process. Vondel had those reports and he also had access to the 

information being conveyed by the Jesuits on whom the Dutch relied.

Empire makes for strange bed fellows. The Jesuits were particularly 

detailed in the information they supplied about the Chinese, spies both 

male and female were key players in Banten and Dutch opium dealers grew 

rich while supplying useful information. A Muslim cleric also added to its 

Bantenese gatherings. The playwrights picked what they wanted out of these 

written accounts that were sent back to Amsterdam. The volume of such 

reports is daunting and they remain a major repository of information about 

Batavia, Formosa, Surat, etc. We are told that the ‘ “Orientalist” imaginings 

of the Company [the voc] discourse were thereby carried over in their 

unadulterated form into the play’ (157). In the analysis of the three plays 

under discussion the Saidian construct of orientalism appears with numbing 

regularity. Manjusha Kuruppath would have us believe that brutality 

belonged overwhelmingly to the Europeans. Despite the straight jacket 

of ‘discourse’ which constrained the Dutch, the author does have to admit 

that sometimes a playwright like Frans van Steenwyk (in Thamas Koelikan) 

or Van Haren could escape the Eurocentric rhetoric of the voc as it was also 

inculcated by published works. Occasionally it is even admitted that religious 

prejudice operated on both sides, particularly with the Islamic Bantenese 

(221).

It is not always clear that the plays chosen merit the degree of attention 

given them. Thamas Koelikan was performed about four times and has received 

little, if any critical attention. Zungchin is seldom noticed among the many and 

more remarkable plays that Vondel wrote. Indeed the author acknowledges 

that these were unsuccessful plays. Yet each author escaped the trap of 

‘discourse’ by putting a spin on their stories that was geared to the moment 

of composition and performance. In 1769 Zwier van Haren’s Agon, Sultan van 



Bantam cast the voc as the villain and the play is hostile to the entire enterprise 

of empires and colonies. 

Rightly, Manjusha Kuruppath searches for explanations for the 

individuality displayed by the authors. Given Vondel’s own stubborn 

pursuit of religious freedom and toleration, and his unpopular conversion 

to Catholicism, we can only wonder about how uncritical he could have been 

with his sources. Clearly, he thought for himself. In the case of Van Haren’s 

Agon, Kuruppath relates the play to the general turn against empire found 

in the writings of later eighteenth-century philosophers like Raynal and 

Herder. She also notes that Van Haren’s Frisian family accused him of incest 

with his daughter, a charge that haunted him until his death in 1779. His 

bitterness may have had other sources as well. His brother Willem, also a well-

known poet, was an Orangist (and a freemason). Either loyalty might have 

predisposed him – and possibly by extension Onno – in a reformist direction. 

By the 1760s the belief was widespread that decline and corruption could be 

traced to the urban, anti-Orangist oligarchs who dominated the Republic. 

They were the primary beneficiaries of the colonies.

This is a thoughtful monograph that could have used a stronger editor 

at the press to smooth out its use of English. Sentences like the following 

should be avoided: ‘Engaging in uninhibited speculation, one also wonders 

whether the Dutch had conducted itself any better that was expected of a 

trading post in an empire as they contemplated a force that had virtually 

destroyed the entity they had been haggling with for power, privileges and the 

lot’ (144). Yet we are in the author’s debt for bringing into the discussion of 

early modern Dutch intellectual life a new way of reading how contemporaries 

could have grasped the imperial experience. We can urge her to think beyond 

the orientalism paradigm and to investigate the multiplicity of Dutch 

responses to one of the first European empires. Many more such studies are 

needed.

Margaret C. Jacob, Distinguished Professor of History, ucla
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Hannah van den Ende, ‘Vergeet niet dat je arts bent’, Joodse artsen in Nederland 1940-1945 

(Amsterdam: Boom, 2015, 500 pp., isbn 9789461055699).

Sally de Jong, de tweelingbroer van journalist en historicus Loe de Jong, was 

aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog een van de 534 Joodse artsen 

die Nederland rijk was. Anders dan zijn broer wist hij in de meidagen van 

1940 niet op een boot naar Groot-Brittannië te geraken. Hij bleef daarom 

in het bezette Amsterdam wonen. In het najaar van 1942 meldde hij zich 

als arts-vrijwilliger in Westerbork, waar hij samen met enkele collega’s de 

vele gevangenen medische bijstand bood. De Jong overleefde de oorlog 

niet. Tijdens een vluchtpoging via Frankrijk werden hij en zijn vrouw 

Lies eind 1943 gevangengenomen. Lies werd vergast in Auschwitz; Sally is 

waarschijnlijk vermoord in het kamp Mittelbau-Dora in het voorjaar van 

1945.

Als Joodse arts ten tijde van de Tweede Wereldoorlog is De Jong een 

van de vele personages uit ‘Vergeet niet dat je arts bent’, Joodse artsen in Nederland 

1940-1945, het proefschrift waarop Hannah van de Ende in 2015 promoveerde. 

In deze collectieve biografie onderzoekt Van den Ende het bijzondere van 

hun positie tijdens de Duitse bezetting. Net als alle Nederlandse Joden 

kregen zij te maken met de steeds verdergaande anti-Joodse maatregelen en 

uiteindelijk met deportatie, maar alleen al het feit dat ruim 60 procent van 

hen de oorlog overleefde (in vergelijking met 25 procent van alle Nederlandse 

Joden), maakt duidelijk dat zij een aparte status genoten. Zo beschikten 

velen van hen over enige privileges, alleen al omdat zij vaak hun beroep 

konden blijven uitoefenen. Al gauw mochten zij enkel nog Joodse patiënten 

behandelen, maar daartoe behielden zij vaak hun fiets, werden zij ontheven 

van de avondklok en als vooraanstaande figuren in de Joodse gemeenschap 

met een onmisbare functie genoten velen van hen – tenminste voor enige 

tijd – bescherming van de Joodse Raad. Als gevolg daarvan zijn veel artsen 

relatief laat gedeporteerd, wat hun overlevingskansen aanzienlijk bevorderde. 

Bovendien beschikte een deel van hen ook in de kampen – vanwege hun 

specifieke kennis en kunde, en daarmee vanwege hun bruikbaarheid – over 

een relatief bevoorrechte positie.

Maar, zo maakt Van de Ende duidelijk, hun arts-zijn maakte hen ook 

uniek geplaatst en geschikt om anderen te helpen, vooral in de beginfase van 

de oorlog. Zodra de eerste deportaties op gang kwamen, werd geneeskunde 

– in de woorden van Van den Ende – ‘een reddingssloep’. Mensen die erg ziek 

waren, werden bijvoorbeeld voorlopig vrijgesteld van transport en dat bracht 

http://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10493


artsen in een hele nieuwe positie. Waar zij zich voor de oorlog op basis van 

medisch-ethische principes als ‘niet-schaden’ bezighielden met het verbeteren  

van de gezondheid van hun patiënten, kregen zij nu verzoeken om die juist  

te verslechteren. Verzoeken om suïcidale middelen, om abortus provocatus,  

om misleidende medische attesten, en zelfs om onnodige operaties gaven 

het arts-zijn tijdens de bezetting een hele nieuwe betekenis. Stap voor stap 

onderzoekt Van den Ende hoe de artsen met dergelijke verzoeken omgingen, 

welke dilemma’s zij daarbij ervoeren, en hoe zij gaandeweg hun beroepsethiek 

aan de omstandigheden aanpasten. In sommige situaties kwam mensen 

helpen gelijk te staan aan het opwekken van koortsen of het simuleren van 

blindedarmoperaties.

Eigen morele oordelen laat Van de Ende daarbij achterwege, maar 

zij plaatst haar werk wel nadrukkelijk in de trend die door de vorige niod-

directeur, Marjan Schwegman, is ingezet en waarbij morele bewondering weer 

een plaats heeft gekregen in de historiografie van de Tweede Wereldoorlog. 

Voor Van de Ende is haar boek dan ook een ‘morele les’ waarvan ook huidige 

artsen en medische studenten iets kunnen – en misschien wel moeten – leren.

Dankzij Van den Endes aanpak – met een nadruk op de individuele 

gevallen – wordt deze oorlogsgeschiedenis invoelbaar en aanschouwelijk 

gemaakt. Als lezer kom je via de vele dagboekcitaten en persoonlijke reflecties 

dicht bij de dilemma’s en overwegingen van de betreffende artsen, wat het 

boek tot een beklemmende en indringende ervaring maakt. Het individuele 

perspectief is daarmee zeker een grote troef van het boek. Tegelijkertijd is die 

aanpak juist ook het grootste probleem. Ruim vijfhonderd hoofdpersonages 

is natuurlijk erg veel, en mede daardoor komt het boek qua biografische 

informatie doorgaans niet veel verder dan dat het hier om artsen gaat. Op 

zich hoeft dat geen probleem te zijn, maar het maakt wel dat de genoemde 

artsen veelal abstracte namen blijven, en dat eventuele beweegredenen die 

niets met hun arts-zijn te maken hadden buiten beschouwing gelaten worden. 

Een onderverdeling in categorieën of types, met telkens een meer biografisch 

uitgewerkte voorbeeld, had hier een oplossing kunnen bieden.

Problematischer echter is dat het persoonlijke perspectief in ‘Vergeet 

niet dat je arts bent’ beperkend werkt, omdat Van den Ende slechts zelden de 

stap zet naar het grotere verhaal. Anders dan bij bijvoorbeeld Burgemeesters in 

oorlogstijd van Peter Romijn – een boek met een vergelijkbare opzet en aanpak 

– is de aandacht voor de ruimere historische context schaars. Daardoor zie 

je wel wat voor gevolgen de maatregelen van het Duitse bezettingsbestuur 

hadden voor de artsen in kwestie, maar niet hoe die maatregelen tot stand 

kwamen, welke intentie daarachter zat, welk doel ze dienden, hoe ze werden 

afgedwongen en hoe dat alles zich verhield tot de rest van de Nederlandse 

samenleving. Een enkele keer weet Van de Ende te melden dat ook niet-Joodse 

artsen met dilemma’s geconfronteerd werden als verzoeken om valse attesten 

of zelfmoordmiddelen, maar veel meer aandacht is voor hen niet weggelegd 



en daarmee blijft ook een echte vergelijking tussen het optreden van Joodse en 

niet-Joodse artsen in de eerste jaren van de bezetting achterwege.

Desondanks blijft ‘Vergeet niet dat je arts bent’ een mooi 

en indrukwekkend boek dat de kracht laat zien van biografisch 

bronnenmateriaal en dat waarschijnlijk elke historicus stil doet staan bij de 

vraag of ons vak inderdaad ‘educatief potentieel’ heeft of zou moeten hebben, 

ook in morele zin.

Nele Beyens, umc Utrecht
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C. Caspers and P.J. Margry, Het Mirakel van Amsterdam (Amsterdam: Prometheus, 2017, 502 pp., 

isbn 9789035139596).

Het nieuwe overzichtswerk over het Mirakel van Amsterdam is het resultaat 

van een nieuwe samenwerking tussen religiehistoricus Charles Caspers en 

cultureel antropoloog Peter Jan Margry. Eerder al sloegen de auteurs de handen 

ineen als hoofdredacteuren van het onvolprezen Bedevaartplaatsen in Nederland 

(1997-2004) en Identiteit en spiritualiteit van de Amsterdamse Stille Omgang (2006). 

De huidige publicatie ligt duidelijk in het verlengde van die eerdere projecten, 

maar draagt evenzeer de vruchten van het individuele onderzoek van beide 

auteurs. Met Het Mirakel van Amsterdam leveren de auteurs zonder twijfel 

het nieuwe standaardwerk over deze cultus af. Maar ook als oefening in de 

narratieve geschiedschrijving verdient dit boek lof. De auteurs verkennen dan 

wel een periode van meer dan 650 jaar, ze respecteren steeds de nuance, tonen 

een fijne neus voor de juiste anekdotes en hanteren daarbij een vloeiende pen. 

De basis voor de eerste drie hoofdstukken werd geleverd door 

Caspers, de drie daaropvolgende door Margry. Het eerste hoofdstuk kadert 

de Amsterdamse context van de cultus in het bredere religieuze milieu van 

de Lage Landen, met de in belang toenemende rol van de eucharistie en de 

vele ‘Sacramenten van Mirakel’, bedevaartsoorden waar wonderbaarlijke 

hosties werden vereerd. In hoofdstuk 2 behandelt Caspers de invloed van het 

sacrament van de eucharistie op het politiek handelen van het Habsburgse 

huis en in het bijzonder de relaties van deze laatsten met allerlei Sacramenten 

van Mirakel, zoals dat in Amsterdam. In drie chronologische fasen vernemen 

we het wel en wee van de Heilige Stede tijdens de zestiende eeuw. Caspers 

toont hoe de prestigieuze mirakelcultus in deze periode uitgroeide van een 

bindende tot een verdelende devotie. Tijdens de periode van de Republiek 

(hoofdstuk 3) ging de mirakelcultus, net als vele andere katholieke 

geloofsuitingen en organisaties, grotendeels ondergronds. Toch was er in 

de omgangsoecumene van de Gouden Eeuw enige ruimte om het Mirakel 

publiekelijk te vieren en het in publicaties te bezingen, met de Bijbelgeleerde 

Leonardus Klaesz (‘Marius’) als meest invloedrijke en Joost van den Vondel als 

meest illustere literatoren. Het Mirakel werd voor Amsterdamse katholieken 

een belangrijk devotioneel referentiepunt om, binnen de grenzen van het 

protestantse gedoogbeleid, uiting te geven aan hun geloof, onder meer 

door het uitvoeren van stille omgangen langsheen de processieroute van 

vóór de Alteratie. Dergelijke individuele devotionele praktijken hielden de 

Mirakelcultus gedurende de Verlichte achttiende eeuw ‘smeulend’. 



Vanaf hoofdstuk 4 neemt Margry het roer over. Hij beschrijft hoe 

de mirakelcultus zich langzaam ontdeed van haar schuilkerkmentaliteit 

en meeliftte op de West-Europese hausse van grootse jubileumvieringen 

en massabedevaarten, die typisch waren voor het zich vanaf de jaren 1840 

ontwikkelende transnationale katholicisme. Deze negentiende-eeuwse 

katholieke emancipatie zette de confessionele verhoudingen echter 

opnieuw op scherp. Hoofdstuk 5 richt zich op de Stille Omgang, een 

minimalistisch ingevuld re-enactment van het middeleeuwse processionele 

ritueel dat enerzijds aansloot bij de ingetogenheid van het Nederlandse 

accommodatiekatholicisme, maar anderzijds ook een podium voor het 

katholieke ontvoogdingsstreven bood. De Omgang had haar overrompelende 

succes tussen 1910 en 1960 volgens Margry vooral te danken aan de 

‘grassroots-dynamiek’ die in honderden plaatsen in het land op gang 

kwam in de vorm van de organisatie van bedevaarten naar Amsterdam door 

zustergemeenschappen en andere lokale initiatieven. In het afsluitende, 

zesde hoofdstuk verneemt de lezer Margry’s eerder sterke bewering dat 

de Stille Omgang in de naoorlogse jaren als inspiratie diende voor andere 

manifestaties, zoals ‘oorlogsherdenkingstochten, ontregelde Provo-omgangen 

tot stille tochten na een traumatische dood’. Vanaf de jaren zestig onderging 

de Omgang echter een haast noodlottige afslanking van haar deelnemersveld. 

Dankzij onder meer het pragmatische inzetten van de nieuwe voorzitter in 

de jaren 1980 op het oecumenische en spirituele potentieel van de Omgang, 

bestaat echter tot op heden in Amsterdam een Mirakelcultus en bijhorende 

ommegang.

Het boek is rijk geïllustreerd, voorzien van een kaart met daarop 

de route van de Stille Omgang en een calendarium met in drie kolommen 

naast elkaar bijzondere data in de geschiedenis van Europa, de Nederlanden/

Amsterdam en de Mirakelcultus. De opbouw van het boek als tweeluik 

vertoont een opvallende asymmetrie. Waar de eerste drie hoofdstukken 

van Caspers samen iets meer dan honderd bladzijden tellen, klokt 

Margry’s bijdrage af op ruim het dubbele. Dit onevenwicht is op zich 

natuurlijk niet onoverkomelijk, maar het roept wel de vraag op of die eerste 

vierhonderdvijftig jaren dan zoveel minder vertelstof te bieden hadden.

De ondertitel ‘biografie van een betwiste devotie’ is volgens de 

auteurs vooral metaforisch bedoeld. Verder dan de metafoor gaat evenwel de 

keuze voor de narratieve, chronologische, ‘biografische’ aanpak die dit werk 

structuur geeft. Een complicatie van deze keuze is dat een historiografische 

of methodologische situering ontbreekt. Fenomenen die de geschiedenis 

van de Mirakelcultus in belangrijke mate hebben aangestuurd worden 

noch in de inleiding, noch wanneer ze in de loop van het verhaal de revue 

passeren uitgelicht of geconceptualiseerd. Twee thema’s die het bijvoorbeeld 

verdienden om beter belicht te worden zijn ‘civic religion’ en ‘gender’. 

De wijze waarop de Amsterdamse Mirakelcultus zowel persoonlijke en 

collectieve religiositeit als een stedelijke identiteit medieerde, is, zeker 



tot aan de Alteratie, in de Europese context niet uniek te noemen. Tijdens 

de late Middeleeuwen hebben ook in andere geürbaniseerde regio’s in 

Zuidelijke Nederlanden, Duitsland en Italië overheden en lekenorganisaties 

religieuze praktijken geaccapareerd en, andersom, hebben zowel seculiere 

als reguliere clerici hun impact op de stedelijke samenleving en de openbare 

ruimte uitgebouwd.1 Een comparatief luik waarin vergelijkingen met 

andere casussen worden getrokken, ontbreekt in dit werk. Het is vreemd dat 

de auteurs nauwelijks verwijzen naar de talrijke studies die de afgelopen 

decennia over zulke ‘stedelijke religie’ zijn verschenen, zoals werk van John 

Henderson (Firenze), Nicholas Terpstra (Bologna), Andrew Brown (Brugge), 

Paul Trio (Gent) en Natalie Zemon Davis (Lyon). Ook ‘gender’ speelt een 

belangrijke rol in deze studie, maar wordt niet naar een meer theoretisch 

niveau getild noch historiografisch gekaderd. Zo wordt in het eerste deel de 

cruciale rol van de zustergemeenschap in het beschermen van de Heilige Stede 

besproken (63-68) zonder bredere duiding te geven over de rol van vrouwen 

in de laatmiddeleeuwse religieuze cultuur, en worden in het tweede deel de 

verdeelde rollen van mannen en vrouwen in de Ommegang beschreven, maar 

niet geanalyseerd (252). Symptomatisch voor het primaat van het narratieve 

op het analytische is de bespreking van de opvallende participatiegraad van 

mannen en de afwezigheid van vrouwen in de Ommegang. Als bron daarvoor 

verwijst Margry graag naar de observaties van schrijver Joris-Karl Huysmans 

(176, 253, 349). Zeker, een dankbare bron om anekdotische textuur te geven 

aan het narratief, maar er zijn toch wel andere nuttige aanknopingspunten 

denkbaar voor genderbepaald devotioneel gedrag van mannen en vrouwen 

tijdens het fin-de-siècle.2 

Een tweede opmerking heeft betrekking op de wijze waarop de 

geschiedenis van de Mirakelcultus en de Stille Ommegang in belangrijke mate 

wordt gepresenteerd als de case study van de culture war tussen protestanten 

en katholieken (177) en het ontstaan daaruit van een typisch ‘Nederlands 

katholicisme’. De casus leent zich er ontegensprekelijk toe. Processies waren 

steeds een belangrijk aspect geweest van de Amsterdams Mirakelcultus en 

met de creatie van de Stille Ommegang viel ze er nagenoeg geheel mee samen. 

En laat nu precies ommegangen en processies een belangrijke aanleiding tot 

confessionele wrijvingen zijn geweest: het waren publieke en daarom door 

protestanten bij wijlen als provocatief ervaren katholieke expressies van 

devotie – zie bijvoorbeeld de commoties rond en het neerslaan van processies 

in de jaren 1870 (169-170). De auteurs weten met de verschijningsvorm en 

1  Zie Marnef en Van Bruaene.

2  S. Gill, ‘Ecce Homo: Representations of Christ 

as the model of masculinity in Victorian art and 

lives of Jesus’, in: A. Bradstock en S. Gill (eds.), 

Masculinity and Spirituality in Victorian Culture 

(Londen 2000) 164-178; J.-F. Roussel, ‘Roman 

Catholic Religious Discourse about Manhood 

in Quebec: From 1900 to the Quiet Revolution 

(1960-1980)’, Journal of Men’s Studies 11 (2003) 145-

155; T. Van Osselaer, ‘Heroes of the Heart’: Ideal 

Men in the Sacred Heart Devotion’, Masculinities 

and Spirituality, 3 (2009) 22-40.



het succes van de Stille Ommegang bewezen dat het voortdurend samenleven 

‘in confrontatie’ met de overwegend protestantse omgeving heeft geleid tot 

een typisch Nederlandse variant van het katholieke geloof; een ingetogen en 

behoedzaam ‘accommodatiekatholicisme’ dat gebaseerd was op sentimenten 

van ‘schroom, schaamte en protest’ (177-180). Maar is het wel correct om de 

geschiedenis van het Nederlands katholicisme zo nauw te verknopen aan de, 

toch wel unieke, Amsterdam Mirakelcultus? Polemische wrijvingen aan de 

oppervlakte van de samenleving (bijvoorbeeld naar aanleiding van processies) 

zijn immers niet altijd representatief voor de ooit door Willem Frijhoff als 

‘omgangsoecumene’ gemunte dagdagelijkse, conflictvrije interactie die in 

werkelijkheid in grote mate kenmerkend was voor de verhoudingen in de 

straten en op de marktplaatsen van Noord-Nederlandse steden. Verschillende 

studies die dat overtuigend hebben aangetoond blijven in dit boek opvallend 

genoeg onvermeld.3 Wanneer de auteurs beschrijven hoe de definitieve 

opgang van de Omgang in de twintigste eeuw wordt beantwoord met een 

‘opmerkelijk gebrek aan verzet’ (349), vraagt de lezer zich af of dit misschien 

niet zo ‘opmerkelijk’ is, maar, in tegendeel, een reactie die past in een andere 

historische sociologie, namelijk die van de omgangsoecumene. 

Naast (misschien wel: door) de grandioze rijkdom in het detail en 

in de vertelling, mist dit werk soms wat rijkdom in de breedte. Hoe het 

Nederlandse katholicisme zich verhoudt ten opzichte van andere ‘Europese 

katholicismen’ is een vraag die in het boek enkele malen als een open kwestie 

wordt geponeerd, maar die het zelf niet kan beantwoorden door een gebrek 

aan een historiografisch kader, een methodologisch instrumentarium en 

een comparatief luik. Wanneer dit boekproject inderdaad de aanzet vormt 

voor een Engelstalige monografie (369), dan zal het Engelstalig, allicht 

hoofdzakelijk academisch leespubliek zeker baat bij hebben bij een betere 

uitwerking van die drie elementen. Maar het moet gezegd: de huidige, 

schitterende, Nederlandstalige versie staat of valt er niet mee.

Jonas Van Mulder, Universiteit Antwerpen

3  W. Frijhoff, ‘Dimensions de la coexistence 

confessionnelle’, in: ‘C. Berkvens-Stevelinck 

e.a. (eds.), The Emergence of Tolerance in the 

Dutch Republic (Leiden 1997) 213-237; Ch. de 

Mooij, Geloof kan bergen verzetten. Reformatie en 

katholieke herleving te Bergen op Zoom (Hilversum 

1998); B.J. Kaplan, ‘Dutch’ religious tolerance: 

celebration and revision’ en J. Pollmann, ‘The 

bond of Christian piety: the Individual Practice 

of Tolerance and Intolerance in the Dutch 

Republic’, in: R. Po-chia Hsia en H. van Nierop 

(eds.), Calvinism and Religious Toleration in the 

Dutch Golden Age (Cambridge 2002) 8-26 en 

53-71; A. Vos, Burgers, broeders en bazen. Het 

maatschappelijk middenveld van ’s-Hertogenbosch 

in de zeventiende en achttiende eeuw (Hilversum 

2007).
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Wim Klooster, The Dutch Moment: War, Trade, and Settlement in the Seventeenth-Century Atlantic 

World (Leiden: Leiden University Press; Ithaca ny, Cornell University Press, 2016, 376 pp., isbn 978 

0801450457).

The Dutch Golden Age stood out as a period when the seven united provinces 

commanded the unparalleled ability to mobilize labor and project violence 

across the world. In the history of the Atlantic World this period can be 

characterized as its ‘Dutch moment’. For a few decades the Netherlands were 

a crucial factor in the military and economic balance of forces in the trans-

Atlantic world of trade, conquest, enslavement and settlement. As Klooster 

states, violence was a crucial element of this Dutch moment. The ‘Dutch 

Atlantic empire was forged in the battlefield’ (3). Front and center in this new 

history of the Dutch Atlantic is Brazil. This has not always been the case. For 

long, Dutch Brazil was only remembered as having an art-historical relevance. 

This often-ignored episode in Dutch history is now returning to its rightful 

place in the canon of the Golden Age. 

Until Michiel van Groesen’s The Legacy of Dutch Brazil (2014) the wider 

implications of the Dutch colonial project in Brazil remained understudied. 

Van Groesen posits that the reason for this historiographical lacuna has long 

been the association of Brazil with an ‘embarrassing failure’. This point has 

also been taken up by Klooster who notes the same quick transition from 

hubris to embarrassment and forgetfulness. The new studies move away 

from the methodological nationalism that has engendered the forgetting of 

‘Brazil’. As a result, the history of Dutch Brazil is clearly in for a new round of 

promising historical investigations. It should however be said that the limit to 

this upsurge remains that all recent publications on Dutch Brazil have been in 

English rather than Dutch. The publication of a Dutch translation of The Dutch 

Moment in 2018 will certainly remedy this.

By using the metaphor of the ‘unleashed lion’ Klooster has 

magnificently captured the early Dutch steps into the Atlantic. In the 

opening chapters Klooster offers us new information about the early 

ventures and he has also managed to dig up details of forgotten colonization 

schemes in the later period. An overemphasis on military prowess would not 

do justice to the Dutch Atlantic moment. Klooster keenly chose to include 

revolts and mutinies in his narrative of the Dutch moment (141). Resistance 

by the sailors and soldiers often confined the ambitions of commanders 

and this observation adds valuable insights to our understanding of the 

dynamics of the expansion. The violence projected outwards could just as 



easily come to haunt those in power, a notion that adds to the metaphor of 

the ‘unleashed lion’.

Violence came at a cost. The figures of the deaths at the two battles of 

Guararapes – with 500 and well over a thousand Dutch casualties respectively 

– are sobering. Not only did the colonial project end in defeat, there were also 

structural weaknesses to the Dutch empire. The inability to rely on domestic 

settlers created a need for ‘tolerance’ of non-Dutch and non-Dutch Reformed 

elements in the colonies. With the possible exception of Amsterdam, religious 

tolerance was limited in the Dutch Republic of the seventeenth century. This 

was, however, ‘the norm in the colonies’. The Reformed ministers did not like 

this, but deviating from a tolerant course overseas proved to be much more 

costly than opposition from stringent Calvinists. The Dutch found out the 

hard way how costly it was when the Catholic Portuguese in Dutch Brazil rose 

in revolt. 

Calling the overseas expansion of the Republic the ‘Dutch Moment’ 

has a catchy ring to it, although Klooster himself admits that this phrase 

might imply an overtly national interpretation of a wave of conquest and 

wars that were not clearly fought along national lines. Chapter 7 is therefore 

devoted entirely to the ‘non-Dutch’ in the Dutch Atlantic, both other 

Europeans, inter-imperial merchants, those of other faiths than the Dutch 

Reformed church and of course the enslaved Africans. He repeatedly touches 

on the Dutch attempts to recruit indigenous and enslaved auxiliaries to their 

armies (29, 50, 86, 90). The Dutch Atlantic empire was constructed ‘with the 

help of others’ in much the same way that the Dutch aided in the construction 

of the other empires.

Assessing the Dutch Moment also invites a comment about the 

remaining century of Dutch presence in the Atlantic. In the last quarter 

of the seventeenth century the Dutch had changed from being ‘attackers’ 

to becoming ‘defenders’. The period following the loss of Brazil has been 

characterized by the Dutch role as middlemen in the Atlantic world. Klooster 

reaffirms this view by investigating inter-imperial trade. The Dutch now rose 

to prominence, at one time becoming the greatest slave traders of the Atlantic 

world (164).

Violence is expensive and the Dutch assault on the Atlantic contributed 

to the bankruptcy of the Dutch West India Company (51). Scaling down their 

operation, Klooster provides a reassessment of the fates of private settlements 

(patroonships). These ventures were aimed at pooling private investments 

into the colonial expansion. When the seventeenth century came to a close, the 

Dutch Atlantic was no longer very special. The Dutch and its colonies became 

followers of the French and British, albeit on a much smaller scale.

In the ongoing surge of Dutch Atlantic publications, Wim Klooster has 

taken center stage. As an editor and an author, Klooster has been contributing 

to the literature on the general Atlantic world, and specifically to the Dutch 

in Atlantic history. His latest work, The Dutch Moment, makes many valuable 



contributions to our understanding of the Atlantic world and the Dutch in it. 

The greatest contribution by Klooster undoubtedly lies in the boldness of his 

work paired with the fact that he has no fear of exploring archival sources. He 

has used them extensively to reassess the Dutch Moment and setting a new 

standard for contributions to Dutch Atlantic history.

Karwan Fatah-Black, Leiden University
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Vincent Stolk, Tussen autonomie en humaniteit. De geschiedenis van levensbeschouwelijk humanisme 

in relatie tot opvoeding en onderwijs tussen 1850 en 1970 (Utrecht: Humanistisch Historisch Centrum, 

Papieren Tijger, 2015, 433 pp., isbn 9789067283120).

De Nederlandse onderwijskundige en humanist Leon van Gelder (1913-

1981) schreef in 1949: ‘Het humanistisch gedachtenstelsel is in wezen 

ondogmatisch en ondervindt daarom sterke invloed van de geest van de tijd.’ 

Aan het einde van zijn grondige en erudiete proefschrift over de geschiedenis 

van humanisme en onderwijs gebruikt Vincent Stolk, historicus en docent aan 

de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, dit citaat om het humanisme 

als stroming te typeren. In de moderne geschiedenis neemt het humanisme 

steeds de kleur aan van de heersende progressieve cultuurstromingen. 

Humanisten beïnvloedden de ontwikkeling van opvoeding en onderwijs 

in Nederland, soms als radicale subcultuur waar buitenstaanders op zijn 

minst kennis van moesten nemen, soms als invloedrijke gesprekspartner 

in het onderwijskundig debat, zoals in de discussies over de identiteit van 

openbaar onderwijs na de Tweede Wereldoorlog, die men een duidelijker 

levensbeschouwelijk profiel wilde geven dan een bloedeloze neutraliteit. 

Stolk diept de geschiedenis van het humanisme en opvoeding 

en onderwijs in Nederland uit aan de hand van drie casussen uit de 

geschiedenis van de vrijdenkersbeweging van 1855 tot 1867, vrijdenkers en 

de vredesbeweging van 1912 tot 1922 en het Humanistisch Verbond tussen 

1945 en 1970. Met behulp van onderzoek in, onder andere, onderwijs- en 

opvoedkundige tijdschriften werpt hij nader licht op de spanning tussen de 

autonomie van de individuele mens – traditioneel een belangrijk element 

van het humanistisch denken – en het ideaal van ‘humaniteit’, dat telkens 

verschillend werd geïnterpreteerd. 

Stolks onderzoek is deels begripshistorisch van aard: wat betekende 

humanisme in de drie onderzochte periodes? Stolk meent terecht dat een 

begripshistorische aanpak meer oplevert dan een ‘conceptueel-historische’ 

benadering, waarmee hij niet een skinneriaanse methode bedoelt, maar een 

ahistorische opvatting van het humanisme die op de geschiedenis wordt 

geprojecteerd. Dit leverde hem wel een probleem op: de vredesopvoeders in 

zijn tweede casus – anarchisten en vrijdenkers die diep door de Materialschlacht 

van de Eerste Wereldoorlog waren getroffen en daardoor overtuigd 

raakten dat vredesopvoeding noodzakelijk was – gebruikten het woord 

humanisme nauwelijks. Dit woord kwam in de jaren dertig langzaamaan 

terug en werd pas na 1945 weer in bredere zin gebruikt. Een al te strikte 



beperking tot zelfbenoemde ‘humanisten’ zou hier opvoedkundige denkers 

van het onderzoek hebben uitgesloten die volgens Stolk wel in dezelfde 

onderwijsfilosofische traditie passen. De schaarse verwijzingen in de bronnen 

naar humanisme in deze periode hebben naar zijn mening evenwel vaak 

betrekking op dezelfde problematiek als die in de andere onderzochte 

perioden. 

Toch had hier duidelijker kunnen worden getoond waarom het begrip 

humanisme blijkbaar weinig courant was. Was het een strijdbegrip, een label 

dat anderen gebruikten, maar dat de pedagogisch denkers zelf verwierpen? 

Het leek de vrijdenkers rond 1918 om iets anders dan humanisme te gaan, 

namelijk vrede, socialisme en vrijheid. Anders dan de vrijdenkers uit het 

midden van de negentiende eeuw, waren deze vredesopvoeders anarchistisch 

en atheïstisch van inslag. De eerstgenoemde groep was vooral geïnspireerd 

door Rousseau en deïstisch, en week niet veel van het gangbare verlichte 

denkkader af. Deze groep stond vaak nog een algemeen christendom voor, 

in tegenstelling tot de christelijke schoolbeweging waarvoor de wazige 

algemeenheid van de openbare school een steen des aanstoots was. Stolk 

corrigeert hier het historiografische beeld dat de school in de negentiende 

eeuw vooral een beroepsvoorbereidende of socialiserende functie had. Het 

was deze mensen, vaak onderwijzers, om de algemene vorming van het kind 

te doen. Vrijdenkende pedagogen, evenals vele andere onderwijsmannen en 

-vrouwen, wilden de natuurlijke zuiverheid van het kind juist beschermen 

tegen corrumpering door de samenleving. 

Hun opvolgers in de jaren tien en twintig van de twintigste eeuw 

waren vooral vredesopvoeders die een beschavingscrisis wilden bestrijden. 

Ze bleven aan de zijlijn staan voor wat betreft de ontwikkelingen in de 

reformpedagogiek; Montessori vonden ze veel te burgerlijk, en de impuls 

voor hun pedagogisch denken was steeds een levensbeschouwing, niet zozeer 

ideeën over didactiek. 

Stolks drieluik verschuift vanaf hier naar het rechterpaneel, waarin het 

Humanistisch Verbond centraal staat. Dit rechterpaneel was veel gematigder 

van inslag dan de vredesopvoeders uit het interbellum: het ging hun niet meer 

om absolute vrijheid van het individu, maar om diens verantwoordelijkheid 

in een gemeenschap. De initiatiefnemers van het Verbond hingen erg tegen 

het personalisme van de doorbraak aan, een stroming die de ontwikkeling 

van de individuele persoon in de gemeenschap benadrukte. Ze gingen dan 

ook niet over tot het stichten van eigen scholen. Het ging hun vooral om 

de gelijkberechtiging van het humanisme naast en in het christendom. Ze 

waren erg succesvol in deze lobby, met een beroep op de pluriformiteit van 

de Nederlandse samenleving. Het tastbaarste resultaat had het activisme van 

deze beweging volgens Stolk binnen het openbaar onderwijs, dat volgens vele 

intellectuelen binnen het onderwijsveld niet langer passief neutraal moest 

zijn, maar een positieve levensbeschouwelijke grondslag moest krijgen. Die 

werd gevonden in het concept van de humaniteit, wat door zijn openheid 



en vaagheid uiteindelijk een groot deel van christenen en humanisten 

bij elkaar bracht in een ontmoetingsschool voor andersdenkenden. Zoals 

Stolk duidelijk maakt, ontwikkelden de humanisten onder invloed van het 

existentialisme en de fenomenologie eigen pedagogische ideeën, maar zetten 

ze die vanwege hun afkeer van mogelijke indoctrinatie van andersdenkenden 

niet radicaal door binnen het onderwijsveld. Dat hoefde ook niet, want de 

maatschappelijke ontwikkelingen neigden in de wereld van opvoeding en 

onderwijs toch al steeds meer naar een houding van humanistische openheid 

tussen verschillende levensbeschouwelijke stromingen. In de jaren zestig 

waren er enige maatschappijkritische tendensen waar te nemen binnen het 

Humanistisch Verbond, maar dominant werden die niet. Stolk laat mooi zien 

dat in de onderzochte perioden humanistische opvoeders zich maar weinig 

interesseerden voor het aspect van sociale rechtvaardigheid, of het nu ging om 

zorgen dat meer kinderen naar school gingen of om externe democratisering 

door middel van de Mammoetwet. 

In dit boek had meer aandacht voor de algemene afkeer van 

bevoogding in de jaren zestig (naast maatschappijkritiek een andere 

kernontwikkeling in deze periode) niet misstaan, evenals voor de 

vredesopvoeding die tezelfdertijd juist haar duizenden versloeg. Zo hadden 

er wel meer verbindingslijnen tussen de verschillende casussen kunnen 

worden getrokken. Nu vormen die toch drie eilanden, snapshots die overigens 

wel een interessante ontwikkeling aantonen, van het benadrukken van 

een ‘natuurlijke persoonlijkheid’ naar vredelievendheid en ten slotte het 

beklemtonen van een menswaardige en verdraagzame samenleving na 1945. 

Stolk concludeert dat het mensbeeld van humanisten voornoemde 

spanning tussen individuele autonomie en humaniteit hielp op te heffen: 

de humanisten geloofden dat de mens in wezen goed is en zich in vrijheid 

ten goede ontplooit. Tegelijk was die spanning in hun denken wel degelijk 

aanwezig, omdat individuele autonomie op zich niet het hoogste doel was. Als 

iemand niettemin in alle vrijheid verkoos zich te onderwerpen aan autoritair 

gezag in bijvoorbeeld de rooms-katholieke kerk van voor de jaren zestig, 

was dat voor humanisten ook weer niet de bedoeling – het ging hun om de 

vrije humaniteit. Hierdoor wordt de bevoogdende inslag van het naoorlogs 

humanisme andermaal duidelijk. Het individu moest geleerd worden zich 

te ontplooien in verantwoordelijkheid voor een gemeenschap, maar mocht 

zich ook weer niet aan een in hun ogen te dwingende verzuilde gemeenschap 

onderwerpen. 

Al met al, stelt Stolk, was de bijdrage van humanisten aan opvoeding 

en onderwijs in Nederland tot 1945 beperkt. Een van de aardigste conclusies 

in het boek is dat dat onder andere komt doordat humanisten eigenlijk 

over de openbare school weinig te klagen hadden. Vergeleken met een door 

het katholicisme gedomineerd stelsel als dat in bijvoorbeeld Spanje was 

de openbare school zo slecht nog niet, een gematigd verlichte sfeer was er 

tenslotte dominant. Alleen de anarchisten konden slecht met de openbare 



school leven, omdat ze die te conformistisch vonden, waarmee de vraag 

weer op tafel komt: hoe is vast te stellen wie de humanisten voor er een 

Humanistisch Verbond was eigenlijk waren – pasten de vrijdenkers uit Stolks 

tweede casus daar echt in? 

Stolk heeft een doorwrocht boek geschreven, waarin een grote 

hoeveelheid onderwijshistorische literatuur en filosofische achtergronden 

is verwerkt, evenals relevante bronnen van buiten de humanistische kring. 

Terecht geeft hij aan dat een keuze voor deze casussen ruimte laat voor 

vervolgonderzoek naar de tussenliggende perioden eind negentiende eeuw en 

het interbellum. 

Wim de Jong, Radboud Universiteit Nijmegen
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Eva-Maria Roelevink, Organisierte Intransparenz. Das Kohlensyndikat und der niederländische 

Markt 1915-1932 (München: Beck, 2015, 407 pp., isbn 978 3 406 68363 3).

Eva Roelevink’s dissertation deconstructs a myth by reviewing the history of 

Germany’s most famous cartel. While there is plenty of literature about the 

Rheinisch-Westfälische Kohlen-Syndikat (rwks) in general, narratives rarely 

differed. The rwks was regarded as a powerful cartel (which it surely was) and 

crucial for Germany’s rearmament and war economy (which it was as well). 

But publications mostly focussed on the price function of the rwks, arguing 

that it – as every cartel – would raise profits by (almost) charging monopoly 

prices. This view on the cartel is undisputed, but incomplete. Roelevink starts 

from the premise that the production and price functions of the rwks became 

less important over time and that monopoly pricing was only possible in some 

parts of the coal market. Moreover, its scope was limited by state intervention 

since 1915. Instead, she focuses on the rwks’s trade function and especially on 

which forces and agents shaped markets where the rwks and its affiliates were 

– at least at first – only one competitor among others.

The Netherlands were one of the most liberal and competitive 

coal markets prior to 1914, especially because it had to import coal. In 

the early twentieth century, Ruhr coal became more and more important 

with market shares up to 85 percent. It was distributed by the Steenkolen 

Handelsvereeniging (shv) which was set up in 1896 by Dutch wholesale 

coal traders. By doing so they reacted to the implementation of the rwks in 

1893. At first, the shv only distributed rwks coal imported by train, but from 

1904, the company also served the Dutch market with Ruhr coal imported 

via the Rhine. While strengthening its position in the Dutch market, the 

shv had to accept as a quid pro quo larger influence of the rwks and its 

affiliate Kohlenkontor. To this day, neither contemporaries nor historians have 

considered the dynamic relations between shv and rwks properly. While 

Dutch historians describe the shv as a Dutch trading company, based on the 

genius of Frits H. Fentener van Vlissingen, German historians imagine it as a 

mere affiliation of the rwks.

Arguably, this double misinterpretation is an outcome of the 

negotiations and the contracts between rwks and shv, leading to the 

eponymous organisation of non-transparency (Organisierte Intransparenz). 

Roelevink takes the rwks as an organisation seriously and refuses to constrict 

her point of view by treating it as an anti-competitive body per se. Proceeding 

from sources in German and Dutch business archives she wants to understand 



the logics of the rwks and the shv by analysing internal contract negotiations 

and business strategies. Among other things, she studied material of the shv 

in Utrecht – being the first historian to get access to these papers – and of the 

rwks (Bergbau-Archiv Bochum). Surprisingly, this huge inventory has been 

ignored by historians for a long time. Not surprising, however, is that these 

sources allow Roelevink to extend substantially our knowledge about the 

syndicate and German-Dutch coal trade in the early twentieth century.

The analytical design of the book is based on elements of Luhmann’s 

system theory, especially its distinction of functional systems and their 

internal logics and semantics. This was obviously helpful to structure the book 

and to address research questions. Yet, some of the technical and theoretical 

concepts (e.g. ‘Verkapselung’) will not be familiar to most business historians. 

While Roelevink’s conceptual design works very well I somewhat disagree 

with her assertion that the New Institutional Economics could not have 

provided a useful analytical framework (28-9). She explicitly rejects principal-

agent and transaction-cost-theory for good reasons. But her story is full of 

negotiated contracts, property rights, and information asymmetry – typical 

research objects of the New Institutional Economics. 

This book is divided in two main empirical chapters. The first 

one analyses the dynamic relations between the rwks and the shv from 

a macro-perspective and the second one discusses business strategies on 

a micro-level. Roelevink shows that the relation between the rwks was 

negotiated permanently. Especially state intervention – in Germany and in the 

Netherlands – and international treaties (Versailles and reparations) reframed 

German-Dutch coal trade. For example, the German state was interested in 

the continuation of the rwks in 1915 in order to control prices. Yet, this was 

an incentive for German coal mines to look for profits in the Netherlands and 

to intensify its relations to the shv. This, in turn, made the Dutch government 

intervene into the market as well by establishing the Kolenbureau. In the 

long run, Van Vlissingen used it to strengthen shv’s position in the Dutch coal 

market. 

In the 1920s some German coal mines used loopholes in the contracts 

to build up or to expand their own trading facilities to gain market share 

at the expense of the shv. The shv lost its exclusive position in the Dutch 

markets but tried to regain it: at first by establishing the n.v. Malbe as a 

holding in 1925. Ruhr mines delegated their trading rights to the Malbe 

which in turn received shv shares (49.75 percent). At first, only those 

coal mines (e.g. Harpen, Hibernia, Gutehoffnungshütte) that favoured 

delegation of coal exports to the shv became members of the Malbe, while 

others (especially Thyssen) remained outsiders, the latter pursuing export 

strategies of their own. After further negotiations in 1932 rwks and shv 

agreed to the Holland-Abkommen that integrated the former outsiders and 

finally re-constituted the shv’s position as the sole seller of rwks coal in the 

Netherlands. While before 1915 the rwks rather dominated the shv, in the 



late 1920s the shv was able to use conflicts within the cartel to expand its 

influence on coal distribution; moreover, Fentener van Vlissingen himself 

secretly invested in coal companies (Harpener Bergbau ag).

This is a pioneering study that is quite rightly awarded with the Preis 

für Unternehmensgeschichte, and the complex analysis cannot be done 

full justice in this review. The author describes the inner logics of the rwks 

and the divergent ones of its members as well as the strategy of the shv. She 

convincingly explains the transnational dynamics and influencing factors of 

the Dutch and the German hard coal markets.

Moreover, Roelevink develops a clear argument of organised non-

transparency: one recurring instrument to outsmart trading partners was 

to withhold crucial information. For example, the rwks did not inform its 

members about developments in the Dutch coal market extensively; only 

members of special committees were able to understand the secret contracts 

with Dutch partners. In turn, the shv informed rwks’ delegates – nota bene 

representatives of its own shareholders – only verbally, while refusing to 

publish annual reports. The shv proved to be a specialist in cloaking its 

interest by establishing interposed sham firms as well as by disinformation. 

shv and rwks thereby established a system of non-transparency inside and 

between their organisations. The deconstruction and explanation of this 

system is the great empirical achievement of Roelevink’s book. An even greater 

accomplishment is that this book can serve as a starting point to rethink cartel 

and trade history during the first half of the twentieth century.

Boris Gehlen, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
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Philip van den Berg, Kring 71: De nsb in het Westland. De weerspiegeling van een regionale nsb-

afdeling in de ‘Glazen Stad’ (Maasland: Stichting Regionaal Geschiedkundig Onderzoek, 2017, 262 

pp., isbn 978 90 826518 0 5).

Kring 71. De nsb in het Westland handelt over de opkomst, de organisatie en het 

functioneren van de lokale partijafdeling kort voor en tijdens de Bezetting. 

Centraal in dit boek staan een schets van een profiel van de nsb’er en een 

overzicht van de beweegredenen voor het partijlidmaatschap. Hiervoor 

zijn ‘bijna tweehonderd’ persoonsdossiers van de naoorlogse bijzondere 

rechtspleging geraadpleegd. Met deze in eigen beheer uitgegeven studie 

beoogt Philip van den Berg de stedelijke bias van bestaande nsb-studies te 

corrigeren. De dossiers heeft hij gebruikt om al tellend en classificerend de 

leden naar onder meer leeftijd, beroep en kerkelijke achtergrond te profileren. 

Dit is een waardevolle aanpak, maar het is jammer dat de mogelijkheden 

die een lokale studie biedt – het verrichten van onderzoek op microscopisch 

niveau – zich niet ook heeft vertaald in onderzoek naar aspecten als de 

partijsociabiliteit, het belang van verwantschap, gezins- en familieverbanden, 

buurtschap, peer pressure en de zichtbaarheid van de nsb in de lokale 

samenleving. De auteur rept over ‘interessante en bijzondere levensverhalen’, 

maar die zijn niet in het boek opgenomen. Er wordt überhaupt weinig 

prijsgegeven van de inhoud van de dossiers.

Er zijn verstrekkender problemen met dit boek. De redactie had 

zorgvuldiger gemoeten. Er zijn veel kleine type-, taal- en spelfouten 

blijven staan en de lezer blijft soms haken achter zinsconstructies en lange 

gecursiveerde citaten die de plaats van een uitleg innemen. Niet altijd is 

duidelijk wie aan het woord is. Zijn formuleringen als de ‘handjeklap’ 

van politici, hun ‘mooie woorden en beloftes zonder deze in de praktijk te 

brengen’ en de ‘onprettige en verstikkende sfeer’ in de jaren dertig afkomstig 

van Van den Berg of gaat het om de emic visies van potentiële nsb-leden? Hier 

constateer ik onvoldoende distantie, wat ook spreekt uit de woordkeus. Het 

gevolg is dat de bekende oproep om uit ‘de ban van goed en fout’ te geraken 

uitpakt als een aubade aan de nsb. De partij levert een ‘politiek huzarenstuk’, 

Mussert heeft een ‘droom, visie… en ambities’ en zette zich ‘volledig’ in 

‘voor zijn visie en idealen’. Ook bleef hij bij zijn ‘onopvallende en rustige 

werkwijze’. De partij is ‘vol enthousiasme’, er is ‘luid gejuich en gejubel’, de 

partij was ‘een aantrekkelijk alternatief’ en had ‘een groepje enthousiaste 

Westlandse nsb-leden’. Het veelgebruikte woord ‘enthousiasme’ blijft zonder 

toelichting. Deze bewoordingen vallen des te meer op als wordt vermeld 
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dat de ‘heer H. Colijn’ een ‘kwalijke plaats’ in de jaren dertig innam. Hij is, 

afgaande op dit boek, de enige. 

Van den Berg legt de oorzaak voor onrust en geweld steevast buiten 

de nsb. Regering en kerk probeerden de partij te ‘dwarsbomen’. Ook werd ze 

‘geconfronteerd met tegenstanders uit de links-radicale hoek’, vergaderingen 

werden door ‘“relschoppers” verstoord’, de wa ging ‘orde op zaken stellen’ 

als het onrustig was en de regering ‘wierp een smet op het blazoen van de 

nsb’ waardoor Mussert in een ‘negatief daglicht kwam te staan’. Rellen 

ontstonden doordat jongeren ‘provocerend’ exemplaren van Volk en Vaderland 

verscheurden, nsb’ers zich ‘zwaar beledigd’ voelden of doordat twee wa-

mannen met messen werden bedreigd en diezelfde wa-mannen marcheerden 

‘om hun colporterende kameraden te beschermen tegen vijandige politieke 

tegenstanders’ (125-126). 

Ik constateer dat het zoeken naar een ‘evenwichtig en verantwoord 

beeld’ resulteert in het onbemiddeld overnemen van het slachtofferperspectief 

dat de nsb al vóór de Bezetting uitdroeg. Dit komt mogelijk door wat in de 

eerste pagina’s aan de orde komt. Daar wordt gesproken over de onverwerkte 

herinneringen van allen die in na-oorlogs Nederland ‘hebben geleden 

onder afwijzingen, weerstand en andere negatieve gevoelens, indrukken 

en ervaringen’. In zijn gesprekken met ‘voormalige leden van de nsb, de 

Nationale Jeugdstorm, de Waffen-ss en andere “foute” (para)militaire 

organisaties, hun vrouwen en hun (klein)kinderen’ was Van den Berg onder 

de indruk geraakt van de impact van het leed ‘tot in de derde en vierde 

generatie’. Met alle aandacht voor verzet en het leed van de Joden, mogen, 

aldus de auteur, ‘de verliezers van de oorlog’ – hier zijn de nsb’ers bedoeld – 

niet ‘uit beeld geraken’. Het lijkt erop dat in dit geval empathie voor familie 

en nageslacht het stellen van cruciale vragen in de weg heeft gestaan: vragen 

over bijvoorbeeld het aandeel van individuele nsb’ers in de terreur, over het 

mogelijke profijt van partijlidmaatschap en de precieze aard van vigerende 

opvattingen.

Kring 71 gaat gebukt onder de wens om een stereotiep beeld dat de 

nsb’ers zou achtervolgen te corrigeren. nsb’ers zouden nog altijd worden 

weggezet als antisemieten en ‘eenvoudige, ongeschoolde en primitieve 

personen’, ‘fervente nationaalsocialistische hardliners’ (165, 105), maar 

een bewijsplaats voor deze in het boek keer op keer herhaalde stereotiepen 

ontbreekt. Daarbij zou de eerste stap in de afwijzing van ‘goed/fout denken’ 

moeten bestaan uit het schrappen van het adjectief ‘foute’, maar het 

tegenovergestelde is het geval. In plaats van ‘nsb-leden’ wordt consequent 

over ‘“foute” Westlanders’ gesproken. 

‘Waren het opportunisten, avonturiers of felle en gewetenloze 

rechts-radicale Jodenhaters’ is een schijntegenstelling waarin de ‘gematigde’ 

Mussert als de belichaming van de echte nsb mag optreden. Illustratief is het 

terugkerend gebruik van de term ‘Mussertmannen’ en het ontbreken van een 

uitleg van ‘gematigdheid’. Om de gematigde nsb te redden, worden voor de 



nsb’ers die evident niet in het beeld van gematigdheid passen, diskwalificaties 

geciteerd die de ban van goed en fout weer helemaal terugbrengt: Feldmeijer 

en zijn aanhangers zijn in de oorlog ‘tuig van de richel’ (34), anderen zijn ‘rotte 

appels’ die ‘de boel verzieken’ door ‘hun schunnige optreden’ (111) . 

Dan is er Van den Bergs studie van de dossiers. Ik licht er twee aspecten 

uit. Een van de centrale vragen heeft betrekking op de motieven voor het 

partijlidmaatschap. De analyse van deze motieven gaat echter te snel. Feitelijk 

is de hoofdmoot van dit deel van het onderzoek terug te brengen tot één 

tabel en twee halve pagina’s (94-95). Eerst brengt de auteur een verfijnd 

classificerend onderscheid aan. Vervolgens stelt hij vast dat zorg over het 

‘sociaaleconomische beleid en de wantoestanden in de samenleving’ het 

belangrijkste motief vormde voor het partijlidmaatschap. Dit poneert Van den 

Berg zonder dat hij duidelijk maakt hoe hij dit inzicht uit de dossiers heeft 

verkregen. Moeten we een visie over wantoestanden – wat zijn dat? – nu wel 

of niet opvatten als een levensbeschouwing? En hoe moeten we aan de hand 

van deze vaststelling de ledenaanwas van de nsb vanaf mei 1940 bezien? Is die 

groei ook toe te schrijven aan bezorgdheid over ‘wantoestanden’?

Van den Berg voert antisemitisme op als een van de kernstereotypen 

van de nsb en dat verklaart wellicht waarom hij zich bepaald niet enthousiast 

toont om op deze cruciale kwestie verder in te gaan. Aangezien het volgens 

de auteur ‘welhaast onmogelijk [is] te ontkomen aan vragen’ hieromtrent 

‘wordt kort enige aandacht besteed aan dit onderwerp’ (100). Het verschijnsel 

is echter al voorafgaande aan het onderzoek conceptueel kaltegstellt. Allereerst 

wisselt Van den Berg de term fascistisch in voor ‘rechts-autoritair’. Aanhangers 

van het rechts-autoritaire denken hingen een romantisch nationalisme 

aan (‘een vleugje romantiek’) en dat verklaart hoe zij meer begrip konden 

opbrengen voor ‘maatregelen tegen bepaalde groepen mensen in de 

maatschappij, bijvoorbeeld Joden en andere “dwarsliggers”’ [sic]. Dit zou 

ik dus antisemitisme noemen, maar Van den Berg hanteert de paradoxale 

stelling dat in het rechts-autoritaire denken ‘iedere vorm van rassenleer en 

antisemitisme’ ontbreekt (46-51). Daarbovenop betitelt Van den Berg dat 

wat hij in de bronnen toch nog aan ongemakkelijke ideeën is tegengekomen 

ten onrechte als anti-judaïsme (vergelijk Poorthuis en Salemink, Een donkere 

spiegel, 2006). Kortom, het antisemitisme is in dit boek vervlogen voordat 

het is onderzocht. Van den Bergs onderzoek in de dossiers leverde het uiterst 

beknopte en curieus geformuleerde inzicht op dat ‘verreweg de meeste 

“foute” Westlanders niet feller waren in hun houding ten opzichte van hun 

Joodse landgenoten dan hun politieke tegenstanders’ (100). Hiermee moet de 

lezer het doen. 

Remco Ensel, Radboud Universiteit Nijmegen
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Ingrid Evers, Gauke Kootstra, Jan Meijers e.a. ‘Een man van zeldzame talenten.’ Lambert Th. Van 

Kleef 1846-1928. Chirurg en pionier op de grens van de oude en nieuwe geneeskunde (Maastricht: 

Stichting Historische Reeks Maastricht, 2016, 276 pp., isbn 978 90 5842 052 7).

Met de bundel ‘Een man van zeldzame talenten.’ Lambert Th. Van Kleef 1846-

1928. Chirurg en pionier op de grens van de oude en nieuwe geneeskunde willen de 

auteurs Lambert van Kleef uit ‘de mist der geschiedenis’ naar voren halen. 

Deze medicus genoot in zijn tijd ‘internationale bekendheid’ en had ‘grote 

verdiensten’ verricht voor de gezondheidszorg in Maastricht. Als chirurg had 

hij ‘een glansrijke carrière’ gemaakt op het gebied van maagoperaties (xi, xvii). 

Het boek is niet bedoeld als ‘definitieve’ biografie, maar wil daartoe een aanzet 

zijn. Aan de hand van een levensverhaal van Van Kleef laten de zes auteurs 

diverse aspecten van de medische zorg in Maastricht aan het einde van de 

negentiende eeuw zien.

De eerste twee hoofdstukken hebben een sterk biografische 

inslag. Daarna volgen hoofdstukken over maagoperaties, epidemiologie, 

ziekenhuisarchitectuur, röntgenologie en fotografie; hoofdstukken waarin 

Van Kleef niet meer dan als kapstok dient om over deze onderwerpen uit te 

wijden. De auteurs zijn zich bewust van de haast onvermijdelijke gevolgen 

die eigen zijn aan het genre van een bundel: de lezer moet diverse herhalingen 

voor lief nemen. Dit neemt niet weg dat dit boek overwegend prettig leesbaar 

is en nieuwe informatie bevat over de medische geschiedenis in Maastricht, 

waarbij de auteurs de ontwikkelingen vaak in een breder perspectief weten 

te plaatsen. Ook voor niet-Maastrichtenaren bevat de bundel dan ook 

interessante artikelen.

Van Kleef groeide op in een rooms-katholiek middenstandsgezin 

te Den Haag. Op twintigjarige leeftijd rondde hij zijn opleiding aan de 

Rijks Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen te Utrecht af. Dankzij 

het daaraan verbonden militaire hospitaal stond het praktisch klinisch 

onderwijs daar – niet in het Latijn – als goed bekend. Van Kleef trad als officier 

van gezondheid in het Nederlandse leger en schoot als vrijwilliger Franse 

krijgsgevangenen te hulp tijdens de Frans-Duitse oorlog. Na het behalen van 

het burgerlijk artsexamen in 1874 nam hij ontslag uit het leger en vestigde 

hij zich als huisarts in Venlo. In 1880 promoveerde hij aan de universiteit 

te Heidelberg en een jaar later werd hij tot geneesheer-chirurg aan het 

Maastrichtse ziekenhuis Calvariënberg benoemd. Dit ‘gesticht’ viel onder het 

machtige Burgerlijk Armbestuur, terwijl de verpleging in handen lag van de 

Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus.
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De verschillende auteurs presenteren Van Kleef als een ‘geneeskundig 

pionier in Maastricht’ (21). Als chirurg slaagde Van Kleef erin diverse 

vernieuwingen in de gezondheidszorg door te zetten, waarbij hij weerstand 

niet uit de weg ging. Maar zijn intellectuele bagage was niet ‘nieuw’. 

De auteurs gaan er helaas aan voorbij dat Van Kleef zich in Utrecht had 

kunnen laven aan de idealen van de zogenaamde ‘generatie van veertig’, 

een hervormingsgezinde generatie wetenschappers die, bevangen door 

vooruitgangsgeloof, zowel een natuurwetenschappelijke wending in de 

geneeskunde als een grote sociale betrokkenheid van medici op het terrein 

van de maatschappelijke gezondheidstoestand bepleitte. Ongetwijfeld werd 

Van Kleef door deze idealen bezield. Hij streefde naar een nieuw, medisch 

goed geoutilleerd ziekenhuis, naar meer aandacht voor de ‘volksgezondheid’ 

en hield zich steeds op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke 

ontwikkelingen, zoals de antisepsis, de asepsis, de narcose en de röntgenologie; 

of hij nog vasthield aan de praktijk van aderlaten is vooralsnog niets bekend. 

Het is dan ook de vraag of de ondertitel van deze bundel ‘op de grens van 

de oude en nieuwe geneeskunde’ juist is, want de hoogdagen van Van 

Kleef betreffen de periode na 1880, dus veertig jaar later. Hoe dit ook zij, 

Van Kleef slaagde erin om met de nodige wilskracht én trammelant bij het 

Burgerlijk Armbestuur gedaan te krijgen dat Maastricht in 1881 een ‘modern’ 

ziekenhuis kreeg: het derde ziekenhuis Calvariënberg, naar het ontwerp 

van Jules Bilmeyer en Jozef van Riel uit Antwerpen. Volgens Swinkels ging 

het om het eerste paviljoenziekenhuis in Nederland (139), maar dat strookt 

niet met het gegeven dat het Maastrichtse ziekenhuis, net als het in 1872 

geopende Algemeen Ziekenhuis in Utrecht, een ‘gewijzigd paviljoenstelsel’ 

kende, dat wil zeggen een mengvorm van paviljoen- en corridorsysteem: de 

paviljoens waren met gangen aan elkaar verbonden en konden bij eventueel 

besmettingsgevaar gemakkelijk worden afgesloten.

Van Kleef had niet alleen met het Burgerlijk Armbestuur te maken, 

maar ook met de Liefdezusters, die formeel buiten zijn directe gezag vielen 

en niet aan hem, maar aan de Eerwaarde Moeder Overste gehoorzaamheid 

verschuldigd waren. Toen Van Kleef in 1881 begon, waren er geen geschoolde 

zusters te vinden. De zusters waren bovendien uiterst snel in hun zedelijk 

gevoel aangetast. Van Kleef constateerde dat ze bij een tangverlossing 

in paniek raakten; er volgde dan een sauve qui peut, een ‘wilde vlucht’ 

(238). Niettemin kreeg hij het voor elkaar dat de Liefdezusters rond de 

eeuwwisseling een opleiding ziekenverpleging gingen volgen; daarmee liep 

Maastricht niet bepaald voorop.

Als chirurg verwierf Van Kleef nationale en internationale faam. Hij 

stond wijd en zijd bekend om zijn, overigens niet altijd succesvolle, buik- 

en maagoperaties en publiceerde daar vaak over. Meerdere malen werd hij 

genoemd als hoogleraarskandidaat. Van Kleef gaf er echter de voorkeur  

aan in Maastricht te blijven. Hier had hij vermoedelijk relatief veel  

(financiële?) armslag. Zo werd in Maastricht in 1896 de eerste medische  



röntgenfoto gemaakt. Er bestaat zelfs een interessante collectie medische 

röntgenfoto’s, die volgens Evers een betere conservering waard is: ze bevindt 

zich inmiddels al acht jaar in het depot van een verhuisbedrijf in Maastricht. 

De auteurs van dit overigens prachtig geïllustreerde boek bepleiten terecht 

dat meer archiefonderzoek naar de rol van Van Kleef in en rond Calvariënberg 

moet worden gedaan om dichter bij de dagelijkse praktijk van dit ziekenhuis 

te komen. Maar dan graag wel een studie met wat meer historische distantie. 

De mogelijkheden zijn er: er ligt nog een berg aan archieven te wachten.

Annemieke Klijn, Universiteit Maastricht
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Evelien Jonckheere, Aandacht! Aandacht! Aandacht en verstrooiing in het Gentse Grand Théâtre, 

Café-concert en Variététheater, 1880-1914 (Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2017, 211 pp., isbn 978 

94 6270 100 7).

Aandacht! Aandacht! is een herwerkte, bondige versie van het proefschrift 

dat Evelien Jonckheere in 2014 verdedigde aan de Universiteit Gent. 

Kunsthistorica Jonckheere doet al enige tijd onderzoek naar de wereld van 

theaters, cafés-chantants en revues in België. Haar masterscriptie boorde het 

thema aan en in 2009 publiceerde ze op basis van dat eerste onderzoek een 

fraai geïllustreerd, vulgariserend werk over revues en variététheaters in 

België, hoewel grotendeels gericht op Vlaanderen en Brussel. Jonckheere 

heeft duidelijk belangstelling voor de low brow-spektakels en dat is een goede 

zaak, want de geschiedenis van die meer ‘populaire’ podium-gerelateerde 

vormen van entertainment is in België tot dusver sterk onderbelicht gebleven. 

In Aandacht! Aandacht! verbreedt de auteur evenwel het perspectief en legt 

ze drie onderscheiden genres naast elkaar. Deze genres voert ze in drie 

verschillende soorten gebouwen op, telkenmale in de specifieke context 

van provinciehoofdstad Gent: vooreerst de high brow-wereld van het Grand 

Théâtre en dan opnieuw het veld dat Jonckheere in eerdere publicaties al heeft 

aangesneden: het café-chantant en het variététheater, die dus naar de low brow 

overhellen. Periodegewijs concentreert ze zich op de laatste decennia van de 

negentiende en het begin van de twintigste eeuw.

Jonckheere probeert op diverse manieren grip te krijgen op deze 

niet zelden volatiele wereld, waarbij de ervaringen op en voor het podium 

geen evidente vertaling hebben gekregen in het klassieke geschreven of 

gedrukte bronnenmateriaal. Uiteraard wordt dit laatste waar mogelijk wel 

ingezet, maar meermaals worden dan minder voor de hand liggende types 

gebruikt (annonces in kranten bijvoorbeeld en de diverse efemera, zoals uit 

de belangrijke Gentse collectie ‘vliegende blaadjes’). Verder legt Jonckheere 

een sterk accent op het gebruik van visueel materiaal. Zo worden de drie 

grote delen van het boek op originele wijze ingezet met het ontleden van 

schilderijen en vooral van grafisch werk van Jules De Bruycker. Gentenaar De 

Bruycker, bij uitstek een artistieke flâneur, was een scherpzinnig observator 

van zijn tijd en heeft nogal wat werk geproduceerd waarin theaters en 

spektakels een opmerkelijke plaats hebben gekregen (dat gebeurde overigens 

op een esthetisch zeer aantrekkelijke wijze: Bruyckers oeuvre verdient meer 

belangstelling dan het recentelijk heeft gekregen). De keuze van Jonckheere 

om net deze beelden te gebruiken, is hoegenaamd geen toeval. De Bruycker 

besteedde zijn aandacht immers minder aan wat er zo al op het podium 
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gebeurde, maar meer aan het alledaagse in de theaterzaal zelf, precies waar 

Jonckheere naar op zoek was. 

Jonkheere problematiseert de drie bestudeerde genres van theater 

en spektakel vanuit het spanningsveld ‘aandacht’ versus ‘verstrooiing’. Ze 

identificeert de verschillende accenten die dienaangaande werden gelegd in 

de drie types van spektakel en kijkt naar de verschuivingen die hieromtrent 

plaatsvonden, zowel binnen als tussen de genres. De auteur heeft zich daarbij 

in belangrijke mate laten inspireren door het werk van Jonathan Crary, die 

zelf refereert aan de oeuvres van Georg Simmel en Walter Benjamin, en hier en 

daar komt ook Foucault om de hoek kijken. De groei van een ‘disciplinerend 

aandachtsregime’ aan het einde van de negentiende eeuw – niet alleen in de 

wereld van theater en spektakel dus, maar in de samenleving breed genomen, 

zoals Jonkheere het in haar contextualisering uitgebreid aangeeft – komt 

daarbij te staan tegenover een moderniteit die toenemend door verstrooiing 

wordt gekenmerkt. Jonckheere kijkt daarbij evenwel niet naar een metropolis 

– Simmel had het snel groeiende Berlijn van de eeuwwisseling voor ogen, 

Benjamin het Parijs van de negentiende eeuw– maar naar een provinciestad. 

De auteur schetst vooreerst een fascinerend beeld van de wijze waarop 

de aandachtspraktijken in het Gentse Grand Théâtre in de negentiende eeuw 

veranderden, in niet zo geringe mate door sturing door de theaterdirecties 

zelf. Van de interne reglementen tot de binnenarchitectuur van de zaal, van 

het aanpassen van de verlichting tot het leveren van toneelkijkers – een hele 

panoplie van herkenbare maatregelen en technieken moest ervoor zorgen dat 

de aandacht van een publiek van individuen strak op de bühne werd gericht 

en dat interacties binnen het publiek of tussen publiek en diezelfde bühne tot 

een absoluut minimum werden beperkt. Klaarblijkelijk had dit ook gevolgen 

voor de aantrekkelijkheid van het instituut: het failliet van het Grand Théâtre 

in 1898 – het opstapje waarmee de auteur haar betoog aanvat – werd door 

de uitbater verklaard door de voorkeur die het publiek was gaan geven aan 

andersoortige genres. In het café-concert heersten duidelijk andere regels. 

Het repertoire was veel diverser (met veel lichte muziek), de verhouding 

tussen het podium en een veel minder geïndividualiseerd publiek was van 

een geheel andere orde dan in het Grand Théâtre en dan kwam daar nog eens 

de sfeer van de guingette en de carnavaleske esthetiek bovenop. Ook de zaal 

was anders georganiseerd en de consumptie – vooral van drank – kreeg er 

eveneens een geheel andere plaats. Hier was nauwelijks nog sprake van een stil 

en geconcentreerd kijken; hier ging het om verstrooiing door een spektakel 

dat de toeschouwers eerder fysiek dan geestelijk moest aanspreken. Die 

verstrooiing werd overigens door meer dan één als problematisch bekeken, 

niet alleen omwille van de afkalvende populariteit van het high brow theater, 

maar ook omdat het meer algemeen werd gezien als een symptoom van de 

pathologieën van de moderne stad. 

Met haar onderzoek naar het variététheater snijdt de auteur 

een mengvorm aan, die in Gent vooral binnen de muren van de nouveau 



cirque vorm kreeg. Hier was het spektakel aan een duidelijker stramien 

onderworpen. Zo werden er bijvoorbeeld toneelkijkers gebruikt, zoals in het 

Grand Théâtre, maar stond de organisatie van de zaal en de interactie met het 

publiek weer iets dichter bij het café-concert. Een ambivalent format dus, 

met een ambivalent publiek. Het is trouwens opmerkelijk hoe handig die 

variététheaters commercieel werden uitgebaat in dit fin-de-siècle.

Hoewel door de herwerking van het proefschrift het betoog al 

eens wat bochtig is geworden en er hier en daar in de Franse citaten foute 

transcripties zijn blijven staan, is Jonckheere’s studie van deze Gentse 

theaters en spektakels verfrissend en mag die een stimulans zijn om deze te 

weinig gekende wereld ook voor andere steden nader in kaart te brengen en 

op theoretisch onderbouwde manier te problematiseren. Het is jammer dat 

de uitgever niet wat meer aandacht heeft besteed aan het goed presenteren 

van het rijke beeldmateriaal dat Jonckheere doorheen haar onderzoek heeft 

opgedoken: voor de auteur vormen die tijdsdocumenten – die vaak ook 

tekst bevatten – immers niet zomaar wat leuk ogende illustraties, maar zijn 

ze een volwaardig onderdeel van het betoog. Niet zelden evenwel zijn de 

afbeeldingen zó klein afgedrukt dat ze hun rol niet echt kunnen vervullen. 

Voor een boek als dit was een kleine financiële investering in grotere 

illustraties de moeite waard geweest.

Jeffrey Tyssens, Vrije Universiteit Brussel
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Eline Van Onacker, Village Elites and Social Structures in the Late Medieval Campine Region 

(Turnhout: Brepols, 2017, xli+318 pp., isbn 978 2 503 55459 4).

In dit helder geschreven werk onderzoekt Eline Van Onacker (Universiteit 

Antwerpen) de economische en sociale geschiedenis van het laatmiddeleeuwse 

en vroegmoderne platteland van de Lage Landen. Ze doet dit aan de hand van 

een diepte-onderzoek naar de Kempen (tegenwoordig hoofdzakelijk gelegen 

in de provincie Antwerpen). Hoewel de regio in de onderzochte periode een 

groter gebied besloeg dan de hedendaagse Kempen beperkt ze zich tot de 

‘Belgische Kempen’, een wat kunstmatige afbakening dus, die voornamelijk 

ingegeven is door de beschikbaarheid van bronnen. De auteur heeft een 

grote hoeveelheid documenten van vrijwillige rechtspraak, rekeningen, 

haardtellingen en ordonnanties doorgenomen ten einde de economische 

diversificatie in enkele dorpen te onderzoeken en de sociale stratificatie van 

de bevolking in kaart te brengen. Daar is ze wonderwel in geslaagd. Dit is een 

rijk gestoffeerd boek, dat aandacht besteedt aan de veelzijdige facetten van het 

dorpsleven: de armenzorg, politieke besluitvorming, kredietnetwerken, de 

relatie met de grootstad (in casu Antwerpen, metropool in wording), fiscaliteit 

enzovoort. Onderzoekers biedt dit boek een geweldige gelegenheid om hun 

eigen gegevens met die over de Brabantse dorpen te vergelijken. Onderzoek 

naar het platteland in de Lage Landen heeft zich overigens tot nog toe vaak 

beperkt tot specifieke regio’s in Holland, Vlaanderen of Gelre, maar nu is 

dus – eindelijk – een integrale studie naar het Brabantse plattelandsleven 

verschenen. Eerder had de Leuvense historicus Eduard Van Ermen al dergelijk 

onderzoek gepland (eigenaardig genoeg staan diens publicaties niet in de 

bibliografie van dit werk vermeld), maar nu is er dus een heel interessant 

naslagwerk beschikbaar dat vorsers nog lang zullen consulteren.

Doorgaans onderzoeken economische historici samenlevingen ‘in 

transitie’, dat wil zeggen de effecten en gevolgen van boerengemeenschappen 

die zich langzaamaan aanpasten aan kapitalistische tendensen. De 

Kempen bleven echter lang ‘stabiel’, zoals Van Onacker stelt. Eerder dan 

transformatie bestudeert zij dus hoe een samenleving door de eeuwen heen 

een gelijkaardige sociale structuur behield. In de Kempen veranderden de 

sociale en economische omstandigheden amper in de periode tussen 1300 en 

1800. Er vond voornamelijk kleinschalige landbouw plaats, met schapenteelt, 

in kleinere dorpsgemeenschappen. Helaas liet het bronnenmateriaal niet 

toe ook de dynamiek binnen verschillende families te bestuderen. Het is 

immers mogelijk dat er sprake was van sociale mobiliteit en dat er in de 

loop van de eeuwen telkens andere families tot de elite behoorden. Toch is 
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het opmerkelijk hoe stabiel de samenleving in dit gebied eeuwenlang bleef. 

Van Onacker wijt dit aan de specifieke machtsbalans in deze dorpen: de elite 

bestond uit een grote groep rijke boeren, die relatief onafhankelijk hun 

gemeenschap konden besturen – van vorstelijke of adellijke inmenging was 

nauwelijks sprake. Bovendien bestond er een relatief geringe economische 

ongelijkheid. De auteur betoogt dat het gebrek aan grote welvaartsverschillen 

in deze regio de politieke en sociale stabiliteit ervan in de hand heeft gewerkt.

Het is aan andere historici om te beoordelen of de economische 

analyse van dit boek hout snijdt – ondergetekende is vooral gespecialiseerd 

in de politieke geschiedenis – maar de argumenten van de auteur overtuigen. 

Bovendien kwam dit boek in een hecht teamverband tot stand. De promotor 

van dit onderzoek, Tim Soens, staat garant voor de kwaliteit ervan, en er 

verschijnt binnenkort een tweede proefschrift (van Maïka De Keyzer) dat als 

deel van een tweeluik de stellingen van dit boek zal onderbouwen. Wat de 

politieke geschiedenis betreft, is het opvallend dat deze regio ook gespaard 

bleef van grote conflicten. Terwijl in naburige gebieden grootschalige 

opstanden plaatsvonden (zoals de veertiende-eeuwse Kustopstand in 

Vlaanderen, of de zestiende-eeuwse Boerenopstand in de naburige Duitstalige 

regio’s), bleef het in de Kempen rustig. Toegegeven, de verschillen in welvaart 

waren in de Kempen niet zo groot, terwijl in Vlaanderen en in het Roomse 

Rijk herenboeren en de adel te duchten tegenspelers waren voor behoeftige 

boeren en rurale have-nots. Een vergelijkend hoofdstuk tussen de conflicten 

in deze verschillende regio’s zou de Kempen beter in perspectief geplaatst 

hebben, maar dat is misschien een idee voor een aparte bijdrage. De vraag 

blijft echter of de ‘modale dorpeling’ wel degelijk toegang had tot het 

bestuur, zoals Van Onacker betoogt. Misschien ontbrak het deze dorpeling 

veeleer aan middelen, een georganiseerde vorm van samenwerking of 

sociale netwerken over de dorpsgrenzen heen om verzet te voeren, want 

Van Onackers argumenten dat zij aan het besluitvormingsproces konden 

deelnemen, overtuigen niet. De auteur concludeert dat onder meer de studie 

van ordonnanties aantoont dat een groot aantal beslissingen genomen werd 

door de dorpsgemeenschap als geheel, omdat die ordonnanties beweren in 

het algemeen belang van elke inwoner tot stand te zijn gekomen. Daarbij 

gaat ze voorbij aan het gegeven dat een dergelijke bewering slechts uiting is 

van een algemeen verspreide ideologie die standaard werd gebruikt in zowat 

elke wettekst uit die tijd met de bedoeling om de legitimiteit ervan af te 

dwingen, en dus minder een reële participatie van de betrokkenen verraadt. 

De vaststelling dat zo’n 30 procent van de bevolking een bestuursfunctie 

uitoefende, een argument om aan te tonen dat de politieke macht werd 

gedeeld, kan maskeren dat een aantal mensen de besluitvorming naar zich 

toe trok. Immers, ook in grote steden bekleedden velerlei personen een 

administratief mandaat, maar verzamelden belangrijke politieke figuren 

meer macht dan een dorpsnotabele in zijn gemeenschap. Dat Van Onacker 

niet tot op het bot kan onderzoeken wie concreet aan de macht deelnam, is 



echter geen tekortkoming van haar analyse, maar heeft met het gebrekkige 

bronnenmateriaal te maken. Tot slot: de auteur gebruikt veelvuldig de term 

‘coqs de village’, een uit het Frans ontleende term om de dorpselite en het 

bijpassende ‘haantjesgedrag’ van bestuurders aan te duiden, om in het besluit 

vast te stellen dat de term minder toepasselijk is op de Kempen. Misschien 

was het beter geweest om in de inleiding van het werk te stellen dat die term 

niet geschikt is om de elite in de Kempen aan te duiden, en nadien zelf een 

eigen terminologie te gebruiken. Hoe dan ook, dit boek toont een solide 

onderbouwd onderzoek, dat nog lang debatten over sociale en economische 

veranderingen (of het gebrek eraan) zal voeden. 

Jelle Haemers, ku Leuven
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Wantje Fritschy, Public Finance of the Dutch Republic in Comparative Perspective: The Viability of an 

Early Modern Federal State (1570s-1795) (Leiden: Brill, 2017, xviii + 430 pp., isbn 978 90 04 34127 2).

P.G.M. Dickson popularized the phrase ‘financial revolution’ in his study of 

the financial innovations in England after the ‘Glorious Revolution’ of 1688-

1689.1 Indeed, some authors have extolled England’s financial revolution as 

the defining event that enabled modern economic growth to arise.2 Dickson, 

followed by some authors3, attributed the success of England’s financial 

innovations to its adoption of techniques developed and perfected earlier in 

the Dutch Republic and then brought to England by William iii’s financiers in 

1688. Dutch scholars, however, have mixed reactions about the Dutch role in 

the invention of modern finance, perhaps preferring to leave the blame on the 

shoulders of the English. They also diverge over what were the key factors in 

Dutch financial success before the British triumphed over the Dutch during 

the course of the Napoleonic Wars. 

In her introduction, Wantje Fritschy considers in turn three 

alternative explanations that have been favoured by previous Dutch scholars: 

‘representative institutions’, ‘citizenship-mentality’ and ‘wealth’. While all 

these favourable elements were present to an impressive extent within the 

Low Countries as the western provinces began their revolt against Spain 

in 1568, Fritschy argues that something else was needed to coalesce these 

possibilities into a permanent fiscal structure. Based on examining detailed 

public finance data that she and others have acquired in decades of archival 

research, she is struck by the way individual cities within each province, but 

especially within the most densely urbanized province of Holland starting 

with Amsterdam, gave up their authority over assessment and collection 

of city taxes in favour of allowing more general taxes to be levied across 

the entire province. To collect the proceeds of these ‘general means’, tax 

receivers spread across the province, numbering sixteen to eighteen in the 

case of Holland, and they operated independently of city authorities. The 

tax receivers were also responsible to pay regular interest on the provincial 

sovereign debts that had been issued, province-by-province, backed by 

province-wide taxes. Fritschy argues that this was the unique feature of Dutch 

experience that proved to be so successful. Over the following centuries, the 

Dutch system of public finance evolved by encouraging the political and 

economic integration of the southern, most heavily urbanized, provinces. 

Each province, led by Holland, also abandoned key elements of urban 

autonomy (i.e. tax preferences), while accepting fixed quotas for support of 

general war expenditures. 
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Fritschy spells out her argument in Part 1, ‘The Development of 

the Fiscal System of the Dutch Republic’, which starts with the first phase 

of the revolt against Spain in the years 1566–1572. In her view of the early 

fiscal experiments, the Dutch Republic only begins in 1572 when revenues 

first became collected systematically, rather than 1568 when William of 

Orange initiated the revolt and started the Eighty Years’ War. Her exhaustive 

collection of revenue and expenditure data is organized by province. The 

revenue data are divided into direct taxes, indirect taxes, and customs (which 

are collected by the five admiralties individually rather than by provinces as 

such). Expenditures, essentially the costs of war, are divided into land and 

sea, as the cost of war on land was by far the most expensive and persistent. 

She adds interest payments on the accumulated public debt to provincial 

expenditures. All the data are presented graphically in the text for the 

convenience of the reader, but they are also available on-line for the interested 

researcher at: http://resources.huygens.knaw.nl/gewestelijkefinancien/en.  

This is a very user-friendly web-site, specifically designed to accompany 

the book. All the data are clearly identified and downloadable into Excel 

spreadsheets. The web-site will be an enduring scholarly resource, if daunting 

in its detail and extent.

Fritschy focuses primarily on the initial period of the revolt against 

Spain, from the 1550s to the beginning of the Twelve Year Truce in 1609. 

In her words, this was when the Dutch made the transition from ‘an under-

taxed part of an empire to a heavily taxed republic’. It was during this period 

that Dutch authorities, beginning in Holland, first discovered the public 

attractiveness of their nominally short-term debts, the obligaties, as compared 

to the life and term annuities that had been the initial debt instruments 

previously favoured by the individual cities throughout the Low Countries. 

The obligations were issued by each province and backed by the province’s 

taxes, which were intended to pay off the obligations when sufficient tax 

revenues had accumulated after the end of the ongoing demands for war 

finance. The revolt efforts continued, however, until a truce was signed in 

1609, so the obligations simply accumulated without being redeemed. They 

effectively became long-term debt, but as bearer bonds with interest, they 

continued to circulate among the Dutch public. Moreover, local tax receivers 

paid the promised interest on each note faithfully to whomever presented 

the note. Their ease of transferability, coupled with their ready negotiability 

1  P. G. M. Dickson, The Financial Revolution in 

England: A Study in the Development of Public 

Credit, 1688-1756 (London, Macmillan 1967).

2  Daron Acemoglu and James A. Robinson, Why 

Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and 

Poverty (New York, Crown Publishers 2012).

3  Larry Neal, The Rise of Financial Capitalism: 

International Capital Markets in the Age of Reason 

(New York, Cambridge University Press 1990).
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at conveniently located offices of tax receivers, made obligations the most 

desirable form of public debt for Dutch citizens. The evidence of their 

acceptance by the Dutch public with ever lower rates of interest compared 

to the less easily transferred annuities is clear in Fritschy’s data. Hence, 

she argues that the replacement of long-term annuities by short-term, but 

regularly rolled over, bonds with interest paid to bearer was the truly Dutch 

financial revolution, a century before the English financial revolution made 

famous by Dickson.

Dickson focused on the creation of long-term, funded sovereign 

national debt as the key feature of the English financial revolution, which 

culminated with the consolidation of outstanding perpetual annuities 

bearing three percent annual interest payments to the debt holder by 1756. If 

there was a Dutch influence at the outset of the English financial revolution, 

it certainly waned over the course of the eighteenth century because no 

such financial instrument was ever issued by the government of the Dutch 

Republic. It took the Batavian Revolution of 1795 to create a national debt 

for the first time in 1797, although even then a national tax base was not 

established until 1806. How, then, did the Dutch create such a successful and 

sustainable financial system without the benefit of a national sovereign debt 

instrument comparable to the British Three Percent Consol?

For Wantje Fritschy, the answer is clear. The faithful servicing of 

regular redemptions and interest payments on the short-term debts issued 

by the individual provinces, but especially the province of Holland, meant 

that the Dutch did not need nation-wide taxes, much less a national debt, 

or even a national bank. For the foreign scholars who admire the Dutch 

accomplishments, but who have spent decades as well trying to understand 

how the English financial revolution worked in practice, however, they 

would like to have a clearer exposition of how the Dutch financial revolution 

worked in practice. For example, the Twelve Years Truce (1609-1621) was 

by most accounts a period of great prosperity for the United Provinces of 

the Netherlands, much to the discomfort of the Spanish. Why then were the 

mass of short-term obligations not paid off and the wartime taxes reduced or 

eliminated? Instead, apparently, the new Dutch system continued unabated. 

Perhaps the liquidity provided by the mass of publically circulating bearer 

bonds allowed all sorts of trade opportunities to be financed and exploited. 

But then who took advantage of these trade opportunities? What role was 

played by German, Swedish, Danish, and English merchants, not to mention 

the ever-present Genoese and Florentines? Did they deal in the short-term 

sovereign bonds as well? Presumably they could accept and receive the interest 

due or redeem the bonds just like local Dutch residents. 

Fritschy also pays little attention to the Thirty Years’ War, which for 

the most part was fought elsewhere while Dutch merchants and financiers 

profited from financing the various armies arrayed against Spain. Even the 

successive wars with the English in the latter half of the seventeenth century 



were relatively easy to finance, she argues, because they were mostly at sea 

and navies were always less expensive than armies on land. Involvement with 

the British wars against France thereafter, however, proved too expensive 

for the Dutch to continue after the conclusion of the War of the Spanish 

Succession (1702-1713). The continued buildup of French and British navies 

and militaries that culminated with the bombardment of Amsterdam at the 

conclusion of the Fourth Anglo-Dutch War (1780-1784) put further military 

successes out of reach of the Dutch Republic. Meanwhile, the manifest 

unfairness of heavy indirect taxes borne by the working urban classes 

compared to the fixed direct taxes on wealthy landowners and urban elite 

created the unrest and dissatisfaction that led to the Patriots’ Revolt and the 

Batavian Republic in 1795. 

Not content to rest her case for the cooperative urban system of 

finance as the key factor driving Dutch financial success, in Part 2, ‘The Fiscal 

System of the Dutch Republic in International Comparative Perspective’, 

Fritschy turns to comparative analyses of three contemporary governments. 

The Venetian Republic, Great Britain, and the Ottoman Empire also made 

financial innovations to respond to the pressures of financing the increased 

demands of the military revolution that spread across all Europe from 1450 to 

1800. Each failed to match the Dutch success, but in each case it was because 

none of them had an urban system that could be mobilized for collective 

public finance in the Dutch manner. 

As an epilogue, she briefly considers the cases of the European 

Union and the early Confederation of the United States as examples of 

confederations that failed to develop a Dutch system of public finance. 

The answer to the question why they failed and the Dutch succeeded she 

finds in the relative weights of the major states within those alternative 

confederations. In neither the case of the European Union or of the early 

United States was there a dominant state with the weight in the confederation 

that could compare to Holland’s quota of 58 percent of the Dutch Republic’s 

war expenditure. Holland’s hegemony within the Dutch Republic was 

certainly even greater in terms of income and wealth, so getting some burden 

sharing from the other six provinces consistently was sustainable. Even so, 

Holland’s ability to maintain solidarity with the other six provinces of the 

northern Low Countries kept the Dutch Republic confined to minor power 

status compared to Britain or France during the Napoleonic period.

Larry Neal, University of Illinois at Urbana-Champaign
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Rémy Limpach, De brandende kampongs van Generaal Spoor (Amsterdam: Boom, 2016, 870 pp., 

isbn 9789089539502). 

De publicatie van De brandende kampongs van Generaal Spoor heeft in Nederland 

flinke deining veroorzaakt. Met dit proefschrift (oorspronkelijk geschreven 

aan de universiteit van Bern en voor handelspublicatie bewerkt aan het 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie) heeft historicus Rémy Limpach 

nu al meer publieke en politieke invloed gehad dan de meeste historici in hun 

hele carrière hopen te bereiken. De landelijke pers berichtte over Limpachs 

conclusies, ministers zagen zich gedwongen erop te reageren, en uiteindelijk 

besloot de regering tot de financiering van grootschalig vervolgonderzoek.1

Die uitgebreide aandacht komt deels voort uit de keuze van een 

gevoelig onderwerp: het gebruik van ‘extreem geweld’ door Nederlandse 

militairen in de dekolonisatieoorlog in Indonesië (1945-1949). Maar die 

aandacht is ook te danken aan de combinatie van een grondige en zeer 

gewogen behandeling van het onderwerp met een uitgesproken kritische 

toon. Waar veel auteurs van omvangrijke empirische studies ertoe neigen 

door hun beschrijvende toon een kritisch oordeel te vermijden, gaat Limpach 

in deze vuistdikke pil harde conclusies niet uit de weg. Dat deze combinatie 

goed is geslaagd, blijkt wel uit het feit dat Limpachs bevindingen in de 

publieke debatten grotendeels geaccepteerd werden door uiteenlopende 

groepen, gaande van activisten voor Indonesische slachtoffers tot en met 

belangenvertegenwoordigers voor Indiëveteranen. 

In De brandende kampongs stelt Limpach de vraag of en in welke 

mate Nederlandse militairen in Indonesië ‘massageweld’ of ‘extreem 

geweld’ gebruikten: praktijken als foltering, executie, brandstichting, of 

willekeurige massa-beschieting. Daarnaast stelt hij belangrijke vragen over 

motieven en oorzaken voor dit geweld, bestraffing, verhulling, mogelijke 

preventiepogingen, en verantwoordelijkheden. 

Limpach komt tot de conclusie dat ‘Nederlandse militairen […] 

zich structureel schuldig [maakten] aan massageweld’ (738). Sommige 

eenheden, zoals de speciale troepen en veel inlichtingeneenheden, maakten 

zelfs systematisch – dat wil zeggen: als deel van hun strategie – gebruik 

van extreem geweld. Bovendien werd dit gebruik van extreem geweld van 

hogerhand toegestaan of zelfs aangemoedigd. Met deze conclusie weerlegt 

Limpach eenduidig het regeringsstandpunt zoals dat in de zogenaamde 

Excessennota van 1969 werd geformuleerd en tot op heden niet werd herzien: 

namelijk dat de krijgsmacht als geheel zich in Indonesië meestal correct 
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had gedragen, met de mogelijke uitzondering van de speciale troepen en 

inlichtingendiensten.

De brandende kampongs is thematisch opgebouwd. Het boek opent 

met een inleidend hoofdstuk waarin het verloop van de oorlog wordt 

geschetst en de ‘spelers’ worden geïntroduceerd, gevolgd door een hoofdstuk 

over ‘de eerste golf van extreem geweld’ in 1945-1946. In hoofdstuk 4 

worden zeven case studies van extreem geweld in detail uitgewerkt. In 

de volgende hoofdstukken wordt regelmatig terugverwezen naar deze 

gedetailleerde cases, maar vaak ook ad hoc gewerkt met nieuwe voorbeelden. 

In hoofdstuk 5 analyseert Limpach verschillende vormen van geweld: 

technisch geweld, plundering, brandstichting en vernieling in het kader 

van ‘zuiveringen’, geweld tegen gevangenen, en geweld tegen vrouwen en 

kinderen. In de hoofdstukken 6 tot en met 9 komen achtereenvolgens het 

officiële onderzoek naar en de bestraffing van extreem geweld, pogingen 

tot verhulling en controle van extreem geweld, maatregelen tot preventie 

van extreem geweld en de melding van en het verzet tegen extreem geweld 

aan de orde. In hoofdstuk 10 ten slotte worden de oorzaken van extreem 

geweld geanalyseerd, waarbij Limpach die oorzaken vooral zoekt in 

‘geweldbevorderende factoren’ in de militaire en politieke structuur. Het 

boek sluit af met een slotbeschouwing waarin niet alleen de voorgaande 

hoofdstukken uitgebreid worden samengevat, maar ook wordt ingegaan op 

de verantwoordelijkheid van een aantal hoge militaire en civiele autoriteiten 

(zoals generaal Spoor, gouverneur-generaal Van Mook, procureur-generaal 

Felderhof en de regering in Den Haag). 

Limpach beëindigt met dit boek een al bijna vijftig jaar lopende 

discussie over de vraag of ‘extreem geweld’ – ‘oorlogsmisdaden’, ‘excessen’ – 

door Nederlandse troepen in Indonesië incidenteel of juist structureel werd 

toegepast. De conclusie in De brandende kampongs, dat dit geweld structureel 

was, is eenduidig en gezien de overvloed aan empirische voorbeelden 

onvermijdbaar. Het is Limpachs verdienste dat hij deze conclusie ook in 

het maatschappelijke en politieke debat plaatst, veel nadrukkelijker dan 

eerdere historici, onder andere door het regeringsstandpunt in de Excessennota 

expliciet te verwerpen. 

Tegelijkertijd blijft het boek deels gevangen in de kaders van dit 

langlopende ‘excessendebat’. Hoewel Limpach de begrippen ‘excessen’ en 

‘oorlogsmisdaden’ als analytische categorieën verwerpt en liever spreekt over 

‘massageweld’ of ‘extreem geweld’, zijn de vele voorbeelden die hij aandraagt 

grotendeels in lijn met het soort geweldsdaden waarover historici van Van 

Doorn en Hendrix (1970) tot en met Oostindie (2015) al langer schrijven. 

Het lijkt dan ook overdreven om te stellen: ‘Een van de grootste blinde 

vlekken van de wetenschap vormt tot op heden met name de polariserende en 

1 Zie www.ind45-50.org (geraadpleegd op 15 

december 2017)

http://www.ind45-50.org


complexe kwestie van Nederlandse “oorlogsmisdaden”’ (20). Deels is Limpach 

hier afhankelijk van zijn bronnen: de Nederlandse archieven bevatten veel 

informatie over bepaalde soorten geweld, maar minder over andere vormen. 

Dit valt bijvoorbeeld op in de analyse van ‘technisch geweld’, zoals door tanks, 

artillerie, of de luchtmacht (389-419). Deze lezenswaardige passage, waarin 

Limpach een vorm van extreem geweld belicht die door eerdere historici 

daadwerkelijk is verwaarloosd, berust veel sterker op anekdotisch bewijs 

(uit onder andere egodocumenten) dan de analyses van andere vormen van 

geweld. Het is in dit opzicht jammer dat het boek zich vrijwel uitsluitend 

baseert op Nederlandse bronnen en literatuur (naast een handvol vertaalde 

Indonesische werken). Indonesische archieven en egodocumenten hadden 

bijvoorbeeld meer licht kunnen werpen op het genoemde technisch geweld. 

Ook had zulk bronnenmateriaal het beeld kunnen nuanceren dat de 

Indonesische historiografie over de oorlog zeer eenzijdig is (20). 

Verder is De brandende kampongs dermate uitputtend in zijn discussies 

van de relevante literatuur dat het soms onduidelijk blijft hoe Limpach 

zichzelf positioneert in enkele deeldebatten. Een voorbeeld: in hoofdstuk 

2 worden de Nederlandse militaire ‘spelers’ uitgebreid geïntroduceerd (63-

119): het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (knil), de Oorlogsvrijwilligers 

(ovw’ers) van de Koninklijke Landmacht (kl), de dienstplichtigen van de 

kl, et cetera. Voor elk van deze groepen geeft Limpach aan waarom zij 

mogelijk geneigd waren tot extreem geweld: leden van het knil vochten 

voor hun thuisland en waren daarom waarschijnlijk extra fanatiek; ovw’ers 

waren ideologisch gedreven en daarom wellicht extra enthousiast en 

dienstplichtigen waren onervaren en angstig, en daarom mogelijk trigger 

happy. Kortom, er zijn mogelijke verklaringen voor extreem geweld te vinden 

wat betreft alle spelers. Het blijft vanwege de uitgebreide omschrijvingen 

onduidelijk welke verklaringen Limpach overtuigender of zwaarwegender 

vindt. Op vergelijkbare wijze wordt in hoofdstuk 9 een waslijst aan 

oorzaken van extreem geweld gepresenteerd: eigenmachtig optreden van 

commandanten, falend personeelsbeleid, troepentekort, falende preventie, 

gebrek aan opleiding en discipline, dominantie van militaire over civiele 

autoriteiten et cetera. De lezer blijft met de vraag zitten welke factoren 

belangrijker waren dan andere. Hebben we te maken met een perfect storm 

waarin al deze elementen bij elkaar kwamen met een uitbarsting van 

geweld tot gevolg? Of zou elk van deze factoren op zichzelf al extreem 

geweld hebben veroorzaakt? Had bijvoorbeeld een betere opleiding andere 

‘geweldbevorderende factoren’ kunnen opheffen, of was daar meer voor nodig 

geweest? 

Met dit boek stelt Limpach, kortom, definitief en overtuigend vast dat 

Nederlandse troepen tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië structureel 

en op grote schaal extreem geweld hebben gepleegd, dat de Nederlandse hoge 

autoriteiten dit op zijn minst tolereerden en soms zelfs stimuleerden. Voor 

deze recensent was, naast de uiteenzetting over technisch geweld, vooral de 



gedetailleerde analyse van het militair juridisch apparaat een eye opener. Maar 

over de verschillende oorzaken van het geweld zal waarschijnlijk nog lang 

gediscussieerd worden. Ook valt er nog meer te zeggen over Indonesische 

perspectieven op deze oorlog. Hoe dan ook, De brandende kampongs zal nog 

lange tijd het belangrijkste naslagwerk wat betreft Nederlands oorlogsgeweld 

tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië blijven. 

Bart Luttikhuis, Universiteit Leiden
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W.J.E. van Rijn, Overstag en toch op koers. De Koninklijke Marine en haar personeel 1945-2005 

(Franeker: Van Wijnen, 2015, 607 pp., isbn 978 90 5194 528 7). 

Het Instituut voor Militaire Historie (nimh) in Den Haag heeft de afgelopen 

jaren de recente geschiedschrijving van de Koninklijke Luchtmacht en de 

Koninklijke Marine aanzienlijke stappen vooruit geholpen. Aan elk van beide 

krijgsmachtdelen van Nederland zijn drie grote studies gewijd, gebaseerd 

op uitputtend bronnenonderzoek. De delen over de luchtmacht verschenen 

in 2013, ter gelegenheid van de viering van het eeuwfeest van de militaire 

luchtvaart in Nederland. Het eerste deel van de marine-trilogie rolde al in 

2012 van de persen: Dick Schoonoords studie Pugno pro Patria. De Koninklijke 

Marine tijdens de Koude Oorlog. In 2016 promoveerde nimh-medewerker Anselm 

van der Peet op Out-of-Area. De Koninklijke Marine en multinationale vlootoperaties 

1945-2001. De onderhavige studie van Egmond van Rijn (1946-2016) was 

het jaar voordien verschenen. Voor deze studies over de marine leverde de 

Commissie voor Zeegeschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Academie 

voor Wetenschappen, waarmee nimh nauw samenwerkte, belangrijke steun. 

Net als Schoonoord was Van Rijn officier bij de Koninklijke Marine. 

Hij bereikte de rang van viceadmiraal. Beiden omarmden het historisch 

metier later in hun carrière. Van Rijn schrijft dus over de omgeving waar hij 

zelf lange tijd deel van uitmaakte. Dit is een kracht en een zwakte, zoals hij 

zelf in zijn Woord Vooraf constateert. De auteur kende zijn onderzoeksobject 

tot in de haarvaten, was persoonlijk bekend met veel van de officieren en 

onderofficieren die in zijn studie figureren, en kon zo informatie geven die 

voor een buitenstaander moeilijker te achterhalen is. Dit combineerde hij met 

grondig en uitputtend archief- en literatuuronderzoek, waarin de dossiers 

van het ministerie van Defensie en het krijgsmachtdeel zelf leidend waren. 

Dit maakt de studie nadrukkelijk op de eigen organisatie gericht, waardoor 

vragen of inzichten van buiten, die wellicht tot afwijkende of controversiële 

conclusies kunnen leiden, in het boek minder in beeld komen. 

De grootste kracht van Van Rijns studie zit in zijn grote kennis 

van het centrale thema: de mens binnen de Koninklijke Marine. In een 

krijgsmachtdeel dat gericht is op techniek, in het bijzonder die van navigeren 

en van het schip als wapensysteem, komt ‘de mens’ er wel eens bekaaid 

af. Dit beeld corrigeert Van Rijn voortreffelijk. Chronologisch behandelt 

hij het personeelsbeleid, de kwaliteit en kwantiteit van het personeel, en 

kwesties als moreel, training en maatschappelijke invloeden op regelgeving 

betreffende personeel. Hij schat dat ongeveer 250.000 Nederlanders in de 
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zes decennia na de Tweede Wereldoorlog voor kortere of langere tijd bij de 

marine hebben gediend, een werkomgeving die voortdurend aan verandering 

onderhevig was door zowel technologische ontwikkelingen als veranderingen 

in dreigingspercepties. Cesuren in het boek zijn opgehangen aan grote 

politiek-militaire gebeurtenissen, zoals het einde van de koloniale periode 

in Indonesië, de Koude Oorlog, de Nieuw-Guinea crisis (1962, toen oorlog 

met Indonesië dreigde), de détente (1973) en het einde van de Koude Oorlog. 

Binnen deze structuur bespreekt Van Rijn politiek-maatschappelijke en 

technologische veranderingen en gaat hij dieper in op opleiding, werving, 

moreel, informatievoorziening, juridische kaders van personeelsbeleid, 

belangenbehartiging en het leven aan boord. 

De opbouw van het boek maakt duidelijk in welke periode welke 

kwesties vooral aandacht van de marineleiding vroegen. In de jaren van 

naoorlogse opbouw en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog staat vooral 

de werving van personeel centraal. Gedurende de eerste jaren van de Koude 

Oorlog stond de marine onder de strakke leiding van H.C.W. Moorman 

(1899-1971), die als staatssecretaris van Marine een dominante rol speelde 

in de opbouw van een rol van de Koninklijke Marine binnen de navo, die 

veel omvangrijker uitpakte dan de navo aanvankelijk aan Nederland had 

toegedacht. 

In het hoofdstuk over de periode van de Koude Oorlog trekt een 

aantal paragrafen speciale aandacht. Zo behandelt Van Rijn onder de noemer 

‘etnische aspecten’ de komst van marinepersoneel van Indische (Molukse), 

Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Helaas is de analyse kort (182-183) 

en blijven er na het lezen ervan nog veel vragen over. Dat is jammer, omdat 

over bijvoorbeeld de instroom van oud-knil militairen in de land- en 

luchtmacht wel studies bestaan. Op pp. 285-286 besteedt Van Rijn aandacht 

aan de zogenoemde marinevrouwen, die thuis wachten op de terugkeer 

van hun varende echtgenoot. Ten slotte komt in het hoofdstuk over de 

post-Koude Oorlog decennia de positie van vrouwen en homoseksuelen in 

marinedienst aan bod (410-416). Daarbij wordt het beleid van de marine 

duidelijk uiteen gezet, maar krijgen de dagelijkse cultuur van de organisatie 

en de weerbarstige praktijk minder aandacht. De betrokkenen zelf komen 

bovendien niet direct aan het woord. Wel geven deze paragrafen een goede 

inkijk in de kwaliteit van het proces van aanpassing van een militaire 

organisatie aan maatschappelijke veranderingen. Die aanpassing is des te 

meer van belang, omdat een belangrijke conclusie van Van Rijn is dat juist 

veranderende maatschappelijke inzichten op velerlei gebied, zoals gezag 

en gehoorzaamheid of de emancipatie van diverse groepen, uiteindelijk het 

leven aan boord van schepen op de meest ingrijpende wijze hebben veranderd. 

Noch veranderingen in politiek-militaire dreiging noch op technisch gebied 

hadden, volgens Van Rijn, zoveel impact als de cultureel-maatschappelijke 

trends (517). 



Deze marine-trilogie, die tussen 2012 en 2016 verscheen, is 

zonder twijfel een belangrijke bijdrage aan de academische kennis over 

dit krijgsmachtdeel en daarmee ook over de defensieorganisatie in breder 

perspectief. Het onderzoek waarop ze is gebaseerd, is zeer gedegen. Dit geldt 

onverkort ook voor Van Rijns studie, maar het boek roept ook vragen op. De 

blik van binnenuit wordt niet aangevuld met kritische, problematiserende 

vraagstellingen die de marine-ontwikkelingen in een breder kader plaatsen. 

In die zin is de studie een uitstekend voorbeeld van een bedrijfsgeschiedenis, 

gericht – en dat is vrij zeldzaam – op opleiding, functioneren en moreel van 

het personeel. Juist deze benadering nodigt echter uit meer te reflecteren over 

de krijgsmacht, en de marine in het bijzonder, als spiegel van de samenleving 

die zij dient. Studies over culturen en deelculturen binnen de krijgsmacht, 

zoals van Amerikaanse onderzoekers als Charles Moskos en C.H. Builder, 

hadden aanzetten voor een scherpere analyse kunnen geven. Desalniettemin 

heeft Van Rijn een boek van formaat geschreven, dat van grote waarde is 

voor verdieping van ons inzicht in het functioneren van de Nederlandse 

Koninklijke Marine in het tijdperk na de Tweede Wereldoorlog.

W. Klinkert, Nederlandse Defensie Academie Breda, Universiteit van 

Amsterdam
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Ingrid Kloosterman, Wetenschap van gene zijde: geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie 

(Amsterdam: Boom, 2017, 328 pp., isbn 9789024405930).

Ingrid Kloosterman moet af en toe gierend van de lach in de archieven hebben 

gezeten. De geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie kent zoveel 

vreemde snuiters, en hun voortdurende gekonkel en gekuip was vaak zo 

kinderachtig en contraproductief (alles liever dan dat A en niet B hoogleraar 

zou worden), dat de bestudeerde paranormale verschijnselen er bleekjes 

bij afsteken. Vergeleken bij het fenomeen Wilhelm Tenhaeff, decennialang 

de baas der bazen van de Nederlandse parapsychologie, was zijn paragnost 

Gerard Croiset, ondanks zijn opmerkelijke gaven, een saai figuur. Toch is 

Kloosterman erin geslaagd het allemaal te beschrijven zonder jolig te worden, 

waardoor de waanzin des te beter naar voren komt.

Er is al eerder over dit onderwerp geschreven, maar een omvattende 

geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie ontbrak tot nog toe. In acht 

hoofdstukken, gevat tussen een inleiding en een slotbeschouwing, beschrijft 

Kloosterman het wetenschappelijke onderzoek naar het paranormale, 

vanaf de eerste experimenten in ‘psychical research’ in de jaren tachtig van 

de negentiende eeuw tot aan het werk van voorlopig de laatste hoogleraar 

parapsychologie in Nederland, Stefan Schmidt, die van 2009 tot 2011 aan de 

Universiteit voor Humanistiek was verbonden. Elk hoofdstuk begint met een 

verhaal over een proefneming die het werk in de beschreven periode typeert, 

waarna Kloosterman, puttend uit haar uitgebreide archiefonderzoek, de 

institutionele ontwikkeling van het vakgebied presenteert. Dit is een elegante 

structuur die goed uit laat komen dat, te midden van al het geruzie, het object 

van onderzoek en de manier waarop het onderzocht geleidelijk veranderde.

Kloostermans these is dat die veranderingen de ontwikkeling van 

de ‘gewone’ psychologie in Nederland weerspiegelen. Toen de psychologie 

nog ‘zielkunde’ was, onderzochten de psychical researchers geesten en toen 

de psychotechniek opkwam, gingen ook de parapsychologen zoeken naar 

toepassingen ervan. Zo had de fenomenologische psychologie van de 

Utrechtse School een paranormale tegenhanger, evenals de experimentele, 

sterk op statistiek leunende psychologie van de laatste tijd. Er bestonden 

bovendien persoonlijke banden. Al waren de meeste psychologen huiverig 

om met de parapsychologie geassocieerd te worden, hadden sommigen van 

hen belangstelling voor deze verschijnselen en steunden het onderzoek 

ernaar. A.D. de Groot, wegbereider van de op Amerikaanse leest geschoeide 

experimentele psychologie, gebruikte in zijn boek Methodologie: grondslagen 
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van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen parapsychologische studies 

om methodologische principes te illustreren. Maar De Groot zat dan ook in 

de adviesraad van de Stichting ter Bevordering van de Psychische Fysica, en 

methodologisch correct uitgevoerde studies hadden hem overtuigd van het 

bestaan van telepathie.

Het waren vooral medici die de parapsychologie bestreden, beducht als 

ze waren voor kwakzalverij. Iedereen die ook maar enigszins de indruk wekte 

wetenschappelijke steun voor alternatieve geneeskunde te zoeken, versperden 

zij rücksichtslos de weg. Om een eigen leerstoel te krijgen – vanaf het begin een 

vurige wens van allen die zich met parapsychologisch onderzoek bezighielden 

– waren dan ook jaren van onderhandelen, pressie, list en bedrog nodig. 

Het hielp niet dat de parapsychologen zelf ook verdeeld waren – ook daarin 

weerspiegelden zij de psychologie – en het onderling wantrouwen vaak nog 

groter was dan dat van buitenstaanders. Vooral Wilhelm Tenhaeff, tegelijk 

steunpilaar en splijtzwam, was zowel een onvermoeibaar pleitbezorger van 

de parapsychologie met contacten tot in de hoogste kringen, alsook een 

eerzuchtig intrigant in eigen gelederen die regelmatig gebrouilleerd raakte 

met andere parapsychologen. Kloosterman beschrijft minutieus hoe Tenhaeff 

jarenlang lobbyde voor een leerstoel, een spoor van ruzies en verbroken 

relaties achter zich latend. Later, toen hij afscheid nam en er een opvolger 

moest komen, begon het spel opnieuw.

In de inleiding schrijft Kloosterman dat haar studie onder andere is 

geïnspireerd door het werk van Thomas Gieryn en Kurt Danziger over de 

demarcatie van wetenschappelijke disciplines. Veel zegt ze niet over dat werk 

– er zit beslist meer in dan ze er in haar boek uithaalt. In plaats daarvan vat ze 

in de slotbeschouwing de geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie 

samen binnen een eigen theoretisch kader. De ‘spiegelfunctie’ van de 

parapsychologie, schrijft ze, manifesteert zich op vier niveaus: ten eerste op 

institutioneel niveau, ten tweede op het niveau van het object, ten derde in 

de verhouding met het publiek, en ten vierde in de onttovering die zowel 

psychologie als parapsychologie doormaakten in de beschreven periode. Ik 

vraag me af of ‘niveaus’ hier de juiste term is. Ook wat precies de relatie is 

met de vier elementen van de wetenschapspraktijk die Kloosterman in haar 

inleiding noemt, is onduidelijk. Wel is dit kader een goede manier om de 

thema’s die in de voorgaande hoofdstukken min of meer impliciet bleven naar 

voren te brengen.

Over die onttovering schrijft Kloosterman dat die de parapsychologie 

in Nederland de das om heeft gedaan. Door geleidelijk aan te veranderen 

van een studie van geestesverschijningen en aanverwante fenomenen in 

een experimentele wetenschap van statistisch gedefinieerde verschijnselen, 

verloor de parapsychologie haar aantrekkingskracht voor het brede publiek, 

en daarmee ook haar broodnodige steun. Daaraan knoopt Kloosterman 

een intrigerende suggestie vast: dat de huidige crisis in de psychologie ook 

samenhangt met de ‘methodologisering en onttovering van het onderzoek’ 



(291). Ik denk dat ze daarmee gelijk heeft. Zeker de sociale psychologie was 

lange tijd te veel gericht op de productie van aansprekende, onverwachte, 

‘sexy’ resultaten, die het goed doen in praatprogramma’s, ted talks en 

non-fictie. Steeds meer van die betoverende resultaten sneuvelen in 

replicatiestudies, nu psychologen streven naar transparant, methodologisch 

strikter onderzoek. Kloosterman heeft eveneens gelijk als ze schrijft dat ook 

de psychologie, en vooral de sociale psychologie, zich moet gaan bezinnen 

op haar positie in de samenleving nu ze geleidelijkaan onttoverd raakt. Haar 

geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie kan als waarschuwing 

dienen.

Maarten Derksen, Rijksuniversiteit Groningen
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Ewoud Sanders, Levi’s eerste kerstfeest. Jeugdverhalen over jodenbekering, 1792-2015 (Nijmegen: 

Vantilt, 2017, 502 pp., isbn 978 94 6004 2881).

‘De meeste volwassenen dragen een misvatting, als kind opgedaan, 

ongewijzigd bij zich, soms bewust, meestal onbewust en dan des te 

gevaarlijker. Latere correctie door kritische bezinning is slechts weinigen 

beschoren.’ Deze woorden schreef Godfried Bomans (onder het pseudoniem 

Parlevink) in de Volkskrant van 29 november 1956. Aanleiding vormde 

het verhaal ‘Van een Jodenjongetje’ dat was opgenomen in het Nederlands 

Taalboek voor de r.k. lagere school. Het verhaal diende als brontekst voor een 

les in tekstverklaring. De gehele tekst omvatte nauwelijks driehonderd 

woorden, maar leidde destijds tot veel ophef. Het hervormde weekblad In de 

Waagschaal noemde de ‘bijgelovige dwaasheden’ in het verhaal ‘typerend […] 

voor de Roomse mentaliteit’. Henk Gortzak, cpn-raadslid in de Amsterdamse 

gemeenteraad, sprak over ‘smerige anti-semietische voorlichting [die] in de 

hoofdjes van 10-jarige kinderen [werd] gepompt’. Vervolgens werd de kwestie 

opgepikt door de landelijke pers – De Waarheid, Het Vrije Volk en het Nieuw 

Israelietisch Weekblad – waarbij ook de Volkskrant, hoewel rooms-katholiek, 

het verhaaltje als ‘dwaas en onverantwoord’ betitelde. Uiteindelijk werd de 

kwestie zelfs in de Kamer besproken. Het boekje beleefde in 1956 nog zijn 

vierendertigste druk, maar werd vervolgens eind december van dat jaar door 

uitgever Malmberg uit de handel genomen.

Het hele verhaaltje draait om een joods jongetje dat een katholieke 

kerk binnenloopt en daar eet van overgebleven hostiekruimels. Thuis vertelt 

hij dit aan zijn vader, een glasblazer, die zo kwaad wordt dat hij zijn zoon 

in de oven gooit. Moeder, die van het hele voorval niets heeft meegekregen, 

gaat op zoek naar haar zoon en vindt hem ongedeerd in de oven. De Heilige 

Maria had de kleine beschermd. Vader wordt vervolgens ter dood veroordeeld, 

terwijl moeder en kind zich bekeren tot het katholicisme. Eind goed, al goed.

De kwestie rond dit antisemitische verhaal keert terug in Ewoud 

Sanders boek Levi’s eerste kerstfeest. Jeugdverhalen over jodenbekering, 1792-

2015, de handelseditie van zijn proefschrift dat hij in 2017 in Nijmegen 

verdedigde. Sanders is taalhistoricus en bekend van zijn werk voor nrc 

Handelsblad, waarvoor hij de rubriek ‘Woordhoek’ verzorgt en het Stijlboek 

heeft geschreven. Voor zijn promotieonderzoek onderzocht Sanders 

tachtig Nederlandse jeugdverhalen over jodenbekering – dertien uit 

rooms-katholieke en zevenenzestig uit protestantse hoek – en keek hij naar 

terugkerende thema’s, auteurs en receptie. 
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Levi’s eerste kerstfeest is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel 

omvat de historische context en analyse, deel twee samenvattingen van de 

verschillende protestantse en rooms-katholieke jeugdverhalen, en deel drie 

biedt overzichten van de doelgroepen, specifieke uitdrukkingen, uitgevers, 

vertalers en illustratoren. Eigenlijk is alleen het eerste deel goed te lezen. 

Niemand gaat immers voor zijn of haar plezier de samenvattingen van 

jeugdverhalen doorploeteren en dat geldt ook voor de genoemde overzichten 

en grafieken. Daarmee kun je dit omvangrijke werk van vijfhonderd pagina’s 

in feite terugbrengen tot de honderddertig pagina’s van deel een. Voor een 

proefschrift zijn delen twee en drie natuurlijk noodzakelijk, maar voor een 

handelseditie zijn die overbodig. Daarbij ontbreekt eigenlijk de bredere, 

maatschappelijke context; die komt alleen aan bod in het voorbeeld van 

Bomans. Waarom niet een daadwerkelijke handelseditie geschreven, gericht 

op een breder publiek, in een duidelijke historische context gevat? 

In 1792 verscheen het eerste jeugdboek over jodenbekering in 

Nederland – Jezus liefde betoond aan drie Joodsche kinderen – en in 1797 werd 

het eerste zendingsgenootschap in Nederland opgericht. Opmerkelijk is 

dat er zich onder deze ‘proselietenmakers’ veel bekeerde joden bevonden, 

mensen die nauw verbonden waren met het Reveil, de protestantse 

opwekkingsbeweging. Isaäc da Costa, Abraham Capadose en Carl F. Schwartz 

golden als de voornaamste voormannen van die beweging. Dat een dergelijke 

bekeringsijver onder de joden in Nederland niet altijd werd gewaardeerd, 

moge blijken uit de moordaanslag die in 1850 op Schwartz plaatsvond. Hij 

overleefde die, maar noteerde enkele jaren later over de reacties uit joodse 

kringen op de zendelingen: ‘Men vloekt, men scheldt, men slaat, werpt 

steenen, trachten in de grachten te dringen hen zowel die Christus willen 

belijden, als hen die Hem willen verkondigen.’ 

Bekeringsblaadjes werden ongevraagd in joodse brievenbussen 

achtergelaten, het Nieuwe Testament werd in grote aantallen verspreid en 

bijeenkomsten werden georganiseerd waar joden konden kennismaken 

met het ‘ware geloof’. De meeste toehoorders verschenen overigens niet 

uitsluitend om over de Heere Jezus te horen. ‘Als we geen broodjes gaven, 

zouden we lang zooveel menschen niet krijgen,’ aldus een voorganger in 

1901. De jodenzending werd door de zendelingen als strijd opgevat; een 

strijd die ook ten tijde van de Tweede Wereldoorlog door het gereformeerde 

zendingswerk werd voortgezet. Het hervormde zendingswerk staakte haar 

strijd in de oorlog wel. (Over het rooms-katholieke zendingswerk in deze 

periode wordt in Levi’s eerste kerstfeest vreemd genoeg niets vermeld.) Zo werd 

in 1940 De Messiasbode (een maandblad uit gereformeerde hoek) naar 30.000 

‘joodse adressen’ gestuurd. Het evangelie van Mattheus belandde in 1942 

op 1.500 joodse deurmatten en op 6.000 ‘joodse adressen’ werd dat jaar een 

brief bezorgd waarmee men gratis het Nieuwe Testament kon ontvangen. 

‘De grote nood der Joden [bood] groote kansen,’ klonk het bijna cynisch. In 

een zendelingenrapport uit 1946 staat vermeld: ‘Wij waren heel dankbaar dat 



vóór de wegvoering van vele Joden deze kostelijke lectuur hun kon worden 

gezonden.’ 

Harde cijfers over het resultaat van al die bekeringsijver zijn niet 

beschikbaar. ‘Wij zaaien, de oogst is des Heeren,’ zo klonk de bekende 

dooddoener. Daarbij kan bekering natuurlijk ook een consequentie zijn 

geweest van de voortgaande assimilatie onder joden, zeker vanaf het einde 

van de negentiende eeuw, of als poging om in de oorlogsperiode aan nazi-

vervolging te ontkomen, maar ook deze context ontbreekt in Levi’s eerste 

kerstfeest.

Uit de analyse van de protestantse jeugdverhalen keren een 

aantal aspecten steeds weer terug. Zo richtten deze zich vooral op joodse 

meisjes die, anders dan joodse jongens, nauwelijks godsdienstonderwijs 

ontvingen en daarom dus waarschijnlijk makkelijker te overtuigen waren. 

De kennismaking met het christendom verliep veelal via bijbelstudie, 

waarbij Jesaja 53 (waarin de komst van Christus wordt verkondigd) vaak 

als uitgangspunt gold. In de verschillende jeugdverhalen worden de joodse 

kinderen die het christelijke licht hebben gezien veelal door hun eigen familie 

verstoten en mishandeld, waarna de hulp van christenen des te welkomer 

is. Ook de vele ‘zoekende’ en ‘dwalende’ ogen van de joodse kinderen keren 

regelmatig terug. Zij die vijandig staan tegenover het christendom hebben 

daarentegen vuurschietende ogen en spugen voortdurend. 

De katholieke verhalen wijken in bepaalde aspecten af van de 

protestantse. Wonderen en engelachtige verschijningen spelen hier een 

grotere rol in evenals de doop. Verder is er meer aandacht voor aardse 

bezittingen en zwijgen de bekeerlingen veelal tegenover de familie, terwijl in 

protestantse kring de bekering juist in alle openheid wordt gedeeld. 

Vanaf eind jaren vijftig stopt de uitgave van dergelijke 

bekeringsverhalen in Nederland grotendeels. Na 1959 verscheen er geen 

rooms-katholiek jeugdverhaal over jodenbekering meer en ook het aantal 

protestantse bekeringsverhalen is sinds die tijd drastisch teruggelopen. 

Sanders vermeldt één antisemitisch boek dat in gereformeerde kring nog 

steeds wordt verspreid: De zoektocht van Lea Rachel van M.H. Karels-Meeuse 

uit 1999. Ook in dit werk spuugt een joodse vader voortdurend op de grond 

wanneer hij over ‘vuile christenen’ spreekt en een joods jongetje – zwart 

haar en een gebogen neus – maakt het leven van zijn christelijke buren 

buitengewoon lastig. In het Reformatorisch Dagblad werd het boek positief 

ontvangen en staat het in de ‘Boekentoptien jeugdboeken’. Pas in 2017 besloot 

de uitgever het boek niet meer te herdrukken. ‘Latere correctie door kritische 

bezinning,’ aldus Bomans, ‘is slechts weinigen beschoren’ – mooi dat de 

huidige jeugd van dergelijke werkjes verstoken blijft.

Stefan van der Poel, Rijksuniversiteit Groningen
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Sophie Reinders, De mug en de kaars. Vriendenboekjes van adellijke vrouwen, 1575-1640 (Nijmegen: 

Vantilt, 2017, 527 pp., isbn 9789460043260).

In dit boek staat de bron centraal – zoals in het leven van de adellijke vrouwen 

het vriendenboekje een centrale plaats innam. De auteur bespreekt het 

onderzochte corpus in de context van het netwerk van familie en vrienden van 

deze vrouwen. Om deze netwerkwerken te reconstrueren, heeft zij minutieus 

bronnenonderzoek gedaan. Bij de beschrijving daarvan heeft zij zich laten 

leiden door de studie van Luuc Kooijmans over vriendschap in de Republiek 

der Verenigde Nederlanden. Daarnaast heeft zij een uitvoerige analyse 

gemaakt van de verzen en tekeningen in de vriendenboekjes. Die analyse 

maakt duidelijk dat de bijdragen vaak teruggaan op bekende emblemen of 

heraldische voorstellingen, maar laat tevens zien dat individuele inscribenten 

– om met de woorden van de auteur te spreken – die voorbeelden naar hun 

hand zetten. Die onderstrepen bijvoorbeeld hun stand door middel van een 

hiërarchische ordening van de bijdragen of door het gebruik van heraldiek, of 

geven blijk van hun culturele bagage door literaire thema’s te kiezen. Tezamen 

geven deze twee analyses inzicht in de leefwereld van adellijke families uit de 

provincies Gelderland, Overijsel en, in mindere mate, Friesland. Aldus draagt 

deze studie bij aan kennis over het functioneren van elites in de Republiek, 

en biedt ze een noodzakelijke correctie op het beeld van de Republiek als een 

hoofdzakelijk stedelijke, burgerlijke samenleving.

De albumhoudsters komen vooral tot leven in het tweede deel van 

de studie, waarin Reinders de levens van Rutghera van Eck en haar nichtje 

Catharine van Eck gedetailleerd weergeeft. Daarbij stelt ze veronderstellingen 

over vrouwen uit de vroegmoderne periode impliciet ter discussie. Zo blijken 

deze twee vrouwen politieke allianties boven religie te hebben gesteld, zoals 

dat in hun milieu betaamde. Tegelijkertijd verbonden zij zich echter met 

de reformatorische stroming. Dit komt vooral naar voren in het album van 

Catharine, die haar jeugd doorbracht in het gereformeerde stift Ter Hunnepe. 

Haar medebewoonsters vulden de pagina’s van haar bescheiden album, en 

verwezen en passant naar de specifieke waarden van deze instelling. Daarnaast 

maakt het album duidelijk dat de cohesie binnen de familie Van Eck minder 

hecht was dan je zou verwachten. Over Rutghera’s huwelijk met een Engelse 

officier was de familie niet te spreken. Om die reden was ook haar tweede 

echtgenoot een Engelsman uit de lage adel. Zo leidt Reinders’ nauwgezette 

reconstructie van de levens van deze twee vrouwen tot enkele kritische 

kanttekeningen bij de historiografie.
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Een enkel punt van kritiek is op zijn plaats, zoals op Reinders’ keuze 

om Kooijmans concept van vriendschap over te nemen. In deze context is 

Natalie Zemon Davis’ studie naar netwerken in zestiende-eeuws Frankrijk 

relevanter: behalve op de noodzaak tot netwerken gaat Zemon Davis ook 

in op culturele verschillen tussen verschillende netwerken. Uit haar studie 

blijkt dat urbane elites onder invloed van de Renaissance een eigen cultuur 

ontwikkelen, ook om zich te onderscheiden van de adel.

Een tweede punt van kritiek betreft Reinders’ terminologie voor 

familieverbanden. Zij onderscheidt horizontale en verticale verbanden. Tot 

het eerste type rekent ze familie en vrienden van de familie en tot het tweede 

ouders en grootouders. De hiërarchische verhoudingen in het verticale 

verband duidt ze aan met de term patrilineair. Door deze neutrale termen 

te gebruiken omzeilt ze echter vragen betreffende het patriarchale gezag. 

Tot slot wordt de specifieke levensfase van de albumhoudsters te weinig 

uitgewerkt. Alle vrouwen begonnen als jongvolwassene aan het houden van 

een album, en de meesten stopten ermee aan de vooravond van hun huwelijk. 

Uit de studie blijkt dat het album werd gebruikt om een netwerk op te 

bouwen. Dit verklaart het geringe aantal bijdragen van ouders – waarover 

de auteur haar verbazing uit spreekt. Dit biedt tevens een verklaring voor de 

vrijpostigheid van sommige mannelijke inscribenten – die niet aarzelen om 

bijdragen van andere jongelui van commentaar te voorzien.

‘Deze adellijke vrouwenalba vertellen een ander verhaal dan 

mannenalba,’ stelt Reinders in haar inleiding. Genderspecifieke aspecten wijst 

zij aan op basis van vergelijking van het corpus met het genre van het album 

amicorum in het algemeen. Verschillen komen duidelijk naar voren in de keuze 

van inscribenten – jonge vrouwen nodigden vooral mensen uit hun directe 

omgeving uit om in hun album te schrijven terwijl jongemannen graag 

beroemde geleerden benaderen voor een tekst. Meer verschillen blijken uit de 

bijdragen, zoals het gegeven dat jonge mannen zich in hun bijdragen aan de 

alba meer profileerden dan jonge vrouwen. Zo schrijft een jongeman zijn vers 

in het Italiaans – vergetend dat de albumhoudster in kwestie deze taal niet 

machtig was. Verschillen tussen de seksen blijken nog het minst uit de inhoud 

van de bijdragen. Dat bevreemdt: wellicht had een systematische vergelijking 

van het onderzochte corpus met albums van adellijke jonge mannen op basis 

van een poststructuralistische analyse meer resultaat kunnen opleveren. Dan 

zou, bijvoorbeeld, het thema van de mug en de kaars het inzicht in gender 

hebben kunnen verdiepen. Dit thema kwam in vele albums voor. Doorgaans 

volgden de inscribenten een voorbeeld uit een embleemboek. Uit de literatuur 

zijn twee variaties op het thema bekend: het ene legt in navolging van Petrarca 

de nadruk op de aantrekkingskracht van de vlam, en het andere benadrukt 

de zelfdestructie van de mug, naar voorbeeld van Erasmus. Dat mannelijke 

inscribenten dit thema kozen, is niet zo vreemd. De specifieke toepassing 

ervan behoeft echter meer aandacht, omdat de inscribent met dit beeld de 

eigenaresse op een lijn stelt met de kaars. Maar welk aspect wordt benadrukt: 



de aantrekkingskracht van de vrouw of het gevaar dat zij vertegenwoordigt? 

In dit verband valt op dat slechts één inscribent in plaats van de schoonheid 

de deugd van de jonge albumhoudster roemt. De overige jongelui kiezen 

voor een petrarkisme – een opmerkelijk onderzoeksresultaat dat allerlei 

vragen oproept. Hielden jongemannen dan geen rekening met de goede naam 

van de eigenaresse? En zegt een gebrek aan inlevingsvermogen iets over de 

verhouding tussen de seksen? Op dergelijke vragen gaat de auteur helaas niet 

in. In plaats daarvan lezen we over de populariteit van Petrarca in adellijke 

kringen in de Oostelijke Provinciën, decennia voordat zijn werk in de mode 

raakte bij de stedelijke elites van Holland.

Al met al biedt deze studie prachtige inkijkjes in het leven van de 

Noord-Nederlandse adel gedurende de eerste decennia van de Republiek. 

Historici, kunsthistorici en letterkundigen kunnen hun voordeel doen met de 

schat aan informatie over adellijke families en hun culturele belangstelling. 

Dat deze dissertatie bovendien goed geschreven en fraai geïllustreerd is, 

maakt het lezen ervan tot een waar genoegen.

Marja van Tilburg, Rijksuniversiteit Groningen
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Jeannette Kamp, Susan Legêne, Matthias van Rossum en Sebas Rümke, Geschiedenis schrijven! 

Wegwijzer voor historici (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016, 181 pp., isbn 

9789462982291) en Violet Soen, Geschiedenis is een werkwoord. Een inleiding in historisch onderzoek 

(Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2016, 383 pp., isbn 9789462700833).

Het universitair geschiedenisonderwijs is aan grote veranderingen 

onderhevig. Thematisch gezien gaat het nog vaker dan vroeger over 

hedendaagse geschiedenis. Ook richt de aandacht zich meer dan voorheen 

op de beroepspraktijk van historici buiten de universiteit. Tegelijk is de 

werkwijze van historici door de komst van de computer en, daarna, het 

internet ingrijpend gewijzigd. Dit geldt niet alleen voor het eigenlijke 

onderzoek en het schrijven, maar ook voor het ordenen van het gevonden 

materiaal. Nadat studenten misschien wel een eeuw of langer vertrouwd 

werden gemaakt met systeemkaarten en kaartenbakken, volgde het grote 

niets. Natuurlijk kwam dat ook doordat docenten door de komst van 

de computer van hun vaste ankers waren geslagen. Hoewel sommigen 

overstapten op het een of andere databeheerprogramma, ontwikkelde zich 

geen nieuwe standaard om studenten bij te brengen. Net als veel docenten 

behielpen die zich daarom maar met hun tekstverwerker en de zoekfunctie  

en raakten het overzicht kwijt.

De bekende handleidingen voor historisch onderzoek boden 

allerminst soelaas. Het beroemde Zoeken en schrijven van P. de Buck, voor 

het eerst in 1982 verschenen, had eigenlijk lang voordat zo’n twintig jaar 

later de tiende en laatste druk verscheen de aansluiting bij de praktijk 

verloren. Het meest in het oog liep de instructie om boek- en tijdschrifttitels 

te onderstrepen – vroeger een signaal aan de zetter die van manu- en 

typoscripten drukwerk moest maken: dit a.u.b. cursief! Druk na druk hield 

De Buck aan dat gebruik vast, stoïcijns voorbijgaand aan het feit dat vanaf 

de late jaren tachtig steeds meer studenten op de computer overstapten en 

daardoor met een simpel opmaakcommando zelf konden cursiveren. In plaats 

van De Buck ontstonden wel allerlei lokale, vaak web based initiatieven, zoals 

de inmiddels door mij beheerde Utrechtse Onderzoekgids Geschiedenis (ong.

wp.hum.uu.nl). Door de wetten van het internet zijn dit soort gidsen echter 

altijd beperkt. Bovendien blijken papieren handboeken minder uit de tijd dan 

vaak wordt gedacht. Zo loopt menig Utrechtse student met een print-out van 

de pdf-versie van de Onderzoekgids rond.

Kortom, redenen te over om de verschijning van een nieuwe 

handleiding, Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici, met gejuich te 
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onthalen. Deze nieuwe gids is geschreven door een collectief van vier auteurs 

dat in 2013 aan de Vrije Universiteit werd gevormd. Naast Susan Legêne, 

vu-hoogleraar Politieke Geschiedenis en voorzitter van het Koninklijk 

Nederlands Historisch Genootschap (knhg), zijn dat Jeannette Kamp, 

Matthias van Rossum en Sebas Rümke (de initiatiefnemer); jongere auteurs 

die Legênes inhoudelijke expertise goed aanvullen. De vier auteurs plaatsen 

zich in een verantwoording nadrukkelijk in de traditie van De Buck. Daarbij 

lopen ze echter het gevaar hun eigen bijdrage te kort te doen.

De belangrijkste vernieuwing is dat toon en inhoud nauwer aansluiten 

bij de actuele praktijk van historisch onderzoek en bij het toegenomen 

zelfbewustzijn van de discipline dat binnen de opleidingen ook in hogere 

mate aan studenten wordt meegegeven. Waar De Buck soms wat streng 

overkomt, is Geschiedenis schrijven! over het algemeen prettig van toon en mede 

daardoor overtuigend. Er wordt vaak ingegaan op de achterliggende principes 

van methodes – het eerste hoofdstuk heeft al als ondertitel ‘het belang van 

een vraagstelling’ – in plaats dat er louter regels worden geformuleerd. 

Studenten worden op een plezierige manier bejegend; de gids is vooral 

een aanmoediging en steun in de rug en is redelijk terughoudend in het 

uitspreken van verboden of verkondigen van taboes. Net als in de beroemde 

Chicago Manual of Style gaat het meer over do’s dan don’ts. De auteurs lijken te 

begrijpen dat het effectiever is studenten te wijzen op bepaalde geaccepteerde 

conventies binnen de geschiedwetenschap dan ze steeds voor te houden wat 

verkeerd of verboden is.

De kern van de wegwijzer bestaat uit de eerste vier hoofdstukken, die 

de lezer goed doordacht langs alle stappen van historisch onderzoek leiden. 

Niet alles is natuurlijk even verrassend, maar enkele opvallende elementen 

duiden op het vele denkwerk dat in de wegwijzer is gaan zitten. Zo worden 

de lezers er bijvoorbeeld op gewezen dat het belangrijk is na te denken 

over de situering van het onderzoek in een historiografische discussie of 

in bredere wetenschappelijke debatten. Dit is precies een aspect dat in de 

Utrechtse bacheloropleiding Geschiedenis de laatste jaren meer nadruk heeft 

gekregen. Juist het expliciet bespreken en ter discussie stellen van kwesties 

als deze sluit goed aan op de professionalisering van het vak en de noodzaak 

tot voortdurende voeling met andere wetenschappen. Een aanwinst is ook 

de uitleg van leesstrategieën in de paragraaf over de ontwikkeling van een 

onderzoeksplan.

De hierboven besproken veranderingen van het vak vinden ten slotte 

nog hun vertaling in de twee laatste hoofdstukken, gewijd aan mondeling 

presenteren – inclusief feedback en debat – en beroepsperspectieven. De 

wegwijzer sluit met twee onmisbare bijlagen: ‘richtlijnen voor annotatie’, 

in de vertrouwde stijl van De Buck – maar zonder onderstrepingen –, en 

‘andere annotatiestijlen’. Deze bijlagen zullen ongetwijfeld tot de meest 

geraadpleegde delen van het boek behoren – al hoop ik dat ook de pagina’s 

ervoor vaak gelezen en gebruikt zullen worden.



Het activerende in de titel Geschiedenis schrijven! past in een trend om 

jonge historici bewust te maken van de actieve rol die zijzelf bij de ‘constructie 

van het verleden’ (Chris Lorenz) spelen. In haar inleiding tot historisch 

onderzoek, Geschiedenis is een werkwoord, trekt de Leuvense historica Violet 

Soen dit idee op een hoger plan. Soen, een kenner van religie en politiek in de 

Spaans-Habsburgse wereld in de zestiende en zeventiende eeuw, presenteert 

een uitermate interessante verkenning van de historische professie. Dit is een 

boek met veel aandacht voor theorie en terminologie, maar dan in de jas van 

een toegankelijk en bruikbaar handboek gestoken. Dit is een goed, modern 

alternatief voor het door mij vele jaren gebruikte The Pursuit of History van John 

Tosh (eerste druk 1984).

Soen heeft veel moeite gedaan om het studentenleespubliek te 

‘bespelen’. Zo sluit ze elk hoofdstuk af met voorstellen tot verder lezen of 

verder speuren op internet. Ook zijn er didactisch aardige ‘test jezelf’-vragen 

– sommige ervan zouden zonder meer in seminars gebruikt kunnen worden. 

Het belangrijkste is echter dat het gehele boek uit de beantwoording van drie 

schijnbaar simpele vragen bestaat: wat doen historici eigenlijk, hoe doen ze 

dat en waarom?

Soen heeft de gehele compositie van haar boek door die trits laten 

bepalen. Zo zijn de tien helder betogende hoofdstukken ondergebracht 

in drie hogelijk coherente afdelingen: Praktijk (wat?), Methode (hoe?) en 

Discipline (waarom?). Natuurlijk doet ze daarmee concessies aan de inhoud, 

maar dat lost ze op door het boek met twee aanhangsels te verrijken: een 

korte mediageschiedenis en een beknopt overzicht van de West-Europese 

geschiedschrijving. Dit is een handige zet die het haar mogelijk maakte deze 

verplichte informatie te presenteren zonder de lezer af te leiden van de strakke 

lijn van het boek.

Zonder meer valt op dat Soen zich steeds bewust blijft van de missie 

om haar lezers – toch vooral studenten, maar ook senior-historici kunnen 

er van profiteren – aan het denken te zetten over de praktijk van historisch 

onderzoek en de achterliggende tradities en principes. De conclusie is dan ook 

dat de professie er ineens twee heel waardevolle, elkaar aanvullende gidsen bij 

heeft gekregen: een praktische wegwijzer in onderzoeksland én een inleiding 

die studenten kan enthousiasmeren voor historisch onderzoek en voor 

kritische reflectie op wat historici nu eigenlijk in het academisch bedrijf en de 

samenleving doen. De enige wens is dat beide boeken snel ook in het Engels 

zullen verschijnen, opdat ze ook in de welig tierende Engelstalige cursussen 

kunnen worden ingezet. De concurrentie met de Britse en Amerikaanse 

equivalenten kunnen ze moeiteloos doorstaan.

Jacco Pekelder, Universiteit Utrecht, Universität des Saarlandes
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Wybren Verstegen, Vrije Wandeling. Het parlement, de fiscus en de bescherming van het particuliere 

Nederlandse natuurschoon. De Natuurschoonwet tussen 1924 en 1995 (Groningen/Wageningen: 

nahi, 2017, 152 pp., isbn 978 90 367 9440 4).

Ondanks de gestage groei van het vakgebied Environmental History, 

ecologische geschiedenis in het Nederlands, vertoont de geschiedenis van 

natuur- en landschapsbescherming nog talloze hiaten. Wybren Verstegen, 

milieuhistoricus aan de vu in Amsterdam, is een van de weinigen die zich in 

Nederland met deze geschiedenis bezighouden. In zijn nieuwste werk, Vrije 

Wandeling, bouwt hij voort op zijn eerdere publicaties over landgoederen, 

belastingwetgeving en de adel. Hij richt zich daarbij niet op de grote spelers in 

Nederland, zoals Staatsbosbeheer (sbb), Natuurmonumenten of de Provinciale 

Landschappen, maar op een specifieke groep: de landgoedeigenaren. 

Daardoor gaat het in Vrije Wandeling om een ander soort natuurbeheer dan bij 

de officiële natuurorganisaties. Geldelijk gewin en landbouwkundig gebruik 

zijn voor landgoedeigenaren vrijwel altijd wezenlijk, terwijl de waardering 

van deze gebieden door hen en anderen niet zozeer afhangt van floristische en 

faunistische bijzonderheden, maar van de esthetische en cultuurhistorische 

kwaliteit. Het gaat de landgoedeigenaren eerder om een Nieuw Arcadië dan 

om Nieuwe Wildernis. 

De zogenaamde Natuurschoonwet uit 1928 staat centraal in dit 

boekje van Verstegen, dat is geïllustreerd met fraaie kaarten uit een bijna 

vernietigd sbb-archief. Wat was het effect van deze wet op het recreatief, 

financieel en biologisch beheer van de landgoederen, wat was hierbij de rol 

van de Nederlandse staat en verschilde het beheer per regio? Impliciet stelt 

Verstegen ook de vraag of de wet heeft bijgedragen aan de instandhouding 

van natuur. De auteur gaat in op de voorgeschiedenis van de wet, de diverse 

parlementaire behandelingen ervan, de discussies met betrokkenen en de 

financiële positie van de landgoedeigenaren. Verstegen gebruikt daarvoor niet 

alleen statistieken, wetsteksten, nota’s en archieven, maar ook de resultaten 

van periodieke enquêtes onder landgoedeigenaren en anwb-wandelgidsen. 

Daarnaast beschrijft hij in detail de ontwikkelingen van enkele landgoederen, 

zoals de inkomsten, de eigendomssituatie, de inrichting en het beheer. 

De Natuurschoonwet werd van kracht in een periode waarin ook 

andere initiatieven tot de bescherming van natuur werden genomen. Zo 

kreeg sbb in 1928 de taak natuur te beschermen. Daarnaast verrees in 

1932 de Contact-Commissie van Natuur en Landschapsbescherming, die 

het maatschappelijke verzet kanaliseerde tegen de ontginning van woeste 
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gronden en landschapsontsiering, en waarin Natuurmonumenten en de anwb 

hoofdrollen speelden. Deze twee organisaties stelden onder meer via een 

zogenaamde Noodklokvergadering in 1926 de bedreiging van Nederlandse 

landgoederen aan de orde. 

Nadat verschillende kamerleden, zoals de communist en 

natuurliefhebber Willem van Ravesteyn in 1924, de regering tot actie hadden 

gemaand, vroeg deze diverse bosbouworganisaties om advies over genoemde 

kwestie. Uit een overzicht uit 1925 bleek inderdaad dat veel landgoederen en 

buitenplaatsen op allerlei manieren bedreigd werden, vooral in het westen 

van het land. Als belangrijkste bedreiging beschouwde men de sterk gestegen 

belastingdruk van de landgoedeigenaren. Wie een landgoed erfde, moest 

al snel 25 procent van de waarde ervan aan successierechten betalen. Deze 

lasten stonden niet in verhouding tot de opbrengsten van de terreinen, zodat 

eigenaren hun bezit verkochten of bomen kapten voor de verkoop. Daarnaast 

was het onderhoud van het landgoed relatief duur. Overigens was het 

probleem van relatieve aard. Inkomen hadden de landgoedeigenaren namelijk 

meestal voldoende, zoals effecten die meer opbrachten dan hun landgoederen, 

zij het dat er vanaf 1918 problemen waren met Russische obligaties. Hoe dan 

ook, er bestond een onbalans tussen de lage opbrengsten van de landgoederen 

en de hoge belastingaanslagen. 

Tegelijk was de overheid al enige decennia van mening dat de 

‘vrije wandeling’ in de landgoederen bevorderd moest worden. Deze 

moesten worden opengesteld, opdat, in de woorden van het Vrije Liberale 

kamerlid Johan ter Spil, de ‘kleine luyden […] bewaard worden voor een 

volslagen verpietering’. Daarbij was er een groeiende maatschappelijke 

zorg over het verdwijnen van de mooie en vrije natuur. Door de verkoop van 

landgoederen en houtkap dreigde veel bos – en daarmee natuurschoon – te 

verdwijnen. Menig landgoed werd in een bloembollenveld veranderd. In de 

Natuurschoonwet kwamen deze drie kwesties samen, want de wet maakte het 

mogelijk forse belastingverlaging te geven aan landgoedeigenaren als ze hun 

landgoederen openstelden voor het publiek en zich gedurende vijfentwintig 

jaar zouden inzetten om de esthetische kwaliteit van hun landgoed op peil te 

houden. 

Vrijwel iedereen steunde de invoering van deze wet, al achtten 

sommigen, zoals de bekende socialist en natuurbeschermer Henri Polak, de 

wet volstrekt ontoereikend om natuur voldoende te beschermen. Eigenaren 

van een landgoed konden, zo vreesde hij, onvoldoende aangesproken 

worden op de kwaliteit van het natuurbeheer en als ze een beroep op de 

wet deden, konden ze niet gedwongen worden dit vijfentwintig jaar vol te 

houden. Anderen dachten dat deze wet de staat veel inkomsten zou schelen. 

En dan waren er nog vele onduidelijkheden over de waardebepaling van de 

landgoederen en over de definitie van natuurschoon. 

De kwestie natuurschoon was van belang, omdat de omschrijving 

hiervan bepaalde wat beschermd werd. Vennen en stuifzand werden 



aanvankelijk door velen niet als natuurschoon gezien en vielen daarom niet 

onder de wet. Heuvelachtig land met ‘forsche boomen’ hoorde er wel toe, net 

als mooie lanen, beekjes en vergezichten. ‘Lelijke’ gebouwen, zoals sommige 

villa’s, vielen niet onder de wet, bouwland en weiland soms. Uiteindelijk ging 

men flexibel om met het begrip natuurschoon. Pas veel later, in 1989, kwamen 

er stringentere officiële normen voor wat natuurschoon was en wat niet. 

De waardebepaling van het landgoed was evenmin een vrijblijvende 

kwestie, omdat het de grondslag van de belastingvermindering vormde. 

Men koos niet voor de verkoopwaarde van een landgoed, maar voor de 

bestemmingswaarde, doorgaans een lager bedrag. Daarmee werd rekening 

gehouden met de kosten van onderhoud van de verschillende landgoederen. 

Met de inkomstenderving voor de staat bleek het mee te vallen, voor zover dat 

viel te bepalen.

Bleef over de kritiek van mensen als Polak: droeg de wet werkelijk bij 

aan de bescherming van de natuur? Uit de balans in het boek van Verstegen, 

gemaakt toen de wet vijfentwintig jaar van kracht was, blijkt dat er in 

kwantitatief opzicht sprake was van succes: in 1950 viel zo’n 100.000 ha. 

onder de wet, verdeeld over 667 landgoederen. Van de lijst van bedreigde 

landgoederen uit 1925 bleek echter slechts een deel onder de wet te zijn 

gebracht. Andere landgoederen die niet onder de wet vielen, waren wel 

behouden. Daar kwam bij dat veel via de wet beschermde landgoederen 

buiten de Randstad lagen, veelal in handen van de adel. In de Randstad was 

openstelling lastiger en bleef de fiscale druk hoog. Daarnaast profiteerden 

grote landgoederen meer dan kleine, onder meer door de gebruikte 

methodiek. Het door Verstegen gepresenteerde gedetailleerde onderzoek 

naar enkele landgoederen maakt aannemelijk dat de Natuurschoonwet soms 

wel enig effect had op de kwaliteit van de landgoederen, maar niet altijd. Wel 

blijkt dat verreweg de meeste landgoederen ten minste de afgesproken duur 

van vijfentwintig jaar onder de wet bleven vallen. Een nauwkeurig beeld van 

de precieze kwaliteitsontwikkeling van de landgoederen ontbreekt echter in 

het boek. Het andere gewenste effect van de wet, de toename van het recreatief 

gebruik, bleek in 1950 niet zo groot te zijn. Afgaande op het aantal uitgegeven 

wandelkaarten, hadden tussen 1925 en 1950 slechts enkele tienduizenden 

mensen de verschillende landgoederen bezocht.

Na 1950 veranderde er lange tijd weinig als het gaat om regelgeving 

en het aantal landgoederen. Wel nam het aantal bezoekers gestaag toe. 

Omstreeks 1980 groeide de behoefte aan wetsaanpassing omdat veel 

landgoederen inmiddels in handen waren gekomen van natuurorganisaties 

en stichtingen. Ook wilde de overheid het aantal nieuwe landgoederen 

uitbreiden. Dit leidde ertoe dat de normen werden aangescherpt voor 

landgoedeigenaren die hun landgoed onder de wet wilden laten vallen. Zo 

diende het landgoed uit ten minste 30 procent bos te bestaan en moesten 

er voorzieningen worden aangebracht voor recreanten en de bescherming 

van het natuurschoon. Het aantal hectares dat onder de wet viel, nam iets 



toe. In 2017 viel ongeveer een kwart van de ca. 400.000 ha. natuurgebied 

in Nederland onder de Natuurschoonwet. Daarnaast waren nogal wat 

historische landgoederen overgedragen aan natuurbeschermingsorganisaties, 

waardoor de bescherming daarvan uitgebreider en duurzamer werd.

Verstegen heeft met zijn werk belangrijke informatie toegevoegd aan 

de geschiedenis van natuur- en landschapsbescherming en daarvoor diverse 

nieuwe bronnen ontsloten. Over de rol van de adel en de landgoederen voor 

moderne natuurbescherming was weinig bekend. Hetzelfde geldt voor 

het belang van wettelijke inkadering en economisch profijt van dit soort 

terreinen. Wat dat betreft is het boek zeker een aanwinst. De auteur stipt af 

en toe de situatie op het gebied van natuur- en landschapsbescherming in 

andere landen aan, wat naar meer smaakt. Helaas ontbreekt in Verstegens 

studie een duidelijke inhoudelijke lijn. Een systematischere behandeling van 

de verschillende maatschappelijke actoren en factoren zou het boek sterker 

hebben gemaakt. Ook de slotbeschouwing synthetiseert onvoldoende, zodat 

het de lezer moeite kost te achterhalen wat de precieze betekenis van de 

Natuurschoonwet voor het natuurbehoud in Nederland nu was en wat de 

belangrijkste achtergronden waren van die wet. De uitdagende hypothese dat 

de Nederlandse adel er – met de bosbouwers, de anwb en de rijksoverheid – 

voor heeft gezorgd dat 100.000 ha. Nederlandse natuur werd gered, blijft een 

hypothese. 

Henny van der Windt, Rijksuniversiteit Groningen
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Steffen Ducheyne (ed.), Reassessing the Radical Enlightenment (London & New York: Routledge, 

2017, 318 pp., isbn 978 1 4724 5168 2). 

This is an important and well-timed book. Its title, though unassuming, 

is most apposite: offering a variety of perspectives, this collection of essays 

enables a reappraisal of the Radical Enlightenment. Its twofold aim is to 

offer a synthesis of the state of the art and to advance research on the Radical 

Enlightenment (Ducheyne, ‘Introduction’, 2). The origins and development 

of the term and its opposite number Moderate Enlightenment are elaborated 

in an illuminating chapter by Frederik Stjernfelt. Google Ngrams reveal that 

current usage originates in mid-nineteenth century German philosophy 

and theology. The concept then was imported to the usa by Leo Strauss in 

the 1920s, and has risen to prominence from the 1980s onwards, owing to 

the work of Margaret C. Jacob and Jonathan I. Israel (95-97). Both scholars 

have contributed a chapter to this collection, and their theories inform all 

the other chapters, several of which evince a preference for the views of 

Jacob (Chisick, Davis) or Israel (Leask, Devellennes, Schröder). Though Jacob 

was the first to offer an extended and full-fledged account of the Radical 

Enlightenment, it is unmistakeably Israel’s enormously influential thesis of 

the Radical Enlightenment as the intertwinement of philosophical monism 

(implying a principled rejection of all supernatural explanations) and political 

radicalism that constitutes the core concept on which this book focuses. Even 

in Jacob’s own chapter, the subtext is a veiled critique of the premises of 

Israel’s thesis: she dissociates herself from a restrictive account of the Radical 

Enlightenment, from monocausal explanations (48) and from an obsession 

with Spinoza (51). Instead, she advocates a broad, inclusive approach: ‘All 

should be welcome in any credible account of the origins of modernity’ (57). 

The part played by religion in this process cannot be denied, especially when 

it comes to the position of women (54) – an observation fully borne out by the 

analysis given by Davis in chapter 15. 

The first chapter of the volume is a vigorous defence by Israel of 

his thesis, albeit with several modifications. To begin with, Israel now 

describes the interconnection of one-substance monism in philosophy and 

democratizing republicanism in politics as a ‘marked propensity’ (22) of these 

two phenomena to occur in tandem, rather than as a necessary combination. 

In the rest of this volume, this combination (whether unavoidable or only 

predisposed) remains a heavily debated issue. Furthermore, in his earlier work 

Israel had inferred egalitarianism, deemed an essential feature of the political 
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agenda of the Radical Enlightenment, directly from Spinoza’s view of the state 

of nature, in which (on Israel’s interpretation) all human beings are morally 

equal: ‘All the radical writers […] followed Spinoza down this path, this being 

one of the defining traits of the radical tendency.’1 We now read, however, 

that Spinoza (like d’Holbach) ‘totally rejects “equality” in every natural or 

simplistic sense’ (32). Moral equality does not emerge until a full century later: 

‘radical enlighteners embraced universal and equal rights […] only […] from 

the 1770s onwards’ (29). One element in the emergence of equal rights was ‘a 

fully secularized “general will” doctrine [which] commenced as far back as the 

men involved in the cercle spinoziste in the 1660s’ (31). This, then, appears to 

be a third modification of Israel’s Radical Enlightenment thesis: most readers 

of his earlier work excusably understood Israel to situate the origins of the 

Radical Enlightenment and of modernity as a whole in Spinoza’s thought.2 

This is now denied; Israel even describes the thesis imputed to him that the 

roots of the Enlightenment are to be found in the works of Spinoza as absurd. 

The Enlightenment’s origins are to be sought in larger developments like 

the general crisis of the seventeenth century, confessionalization, the wars 

of religion, the rise of science; ‘not in any individual or individuals’ (38). 

Even so, Israel states that ‘a group launched the Radical Enlightenment in its 

main essentials in the 1660s’, consisting of Franciscus van den Enden, Pieter 

and Johan de la Court, Johannes Bouwmeester, Lodewijk Meyer, Adriaan 

Koerbagh, and – in particular – Spinoza (39). The enumeration is puzzling: 

Bouwmeester and Meyer left no writings on politics3, and the De la Court 

brothers, Van den Enden, Koerbagh and Spinoza cannot be considered a 

homogeneous group with a coherent programme. Moreover, even if they did 

launch the Radical Enlightenment, it remains to be explained how exactly 

it caught on and developed. Since Israel attempts to trace the growth of the 

Radical Enlightenment as the spreading of radical ideas, and not, as Jacob 

does, in institutional terms (cf. Chisick’s observation in chapter 3, 62), the 

claim that it was launched by this group, then and there, remains open 

1 Enlightenment Contested (Oxford, oup 2006) 555; 

cf. Radical Enlightenment (Oxford, oup 2001) 270-

274; Democratic Enlightenment (Oxford, oup 2012) 

831-832; A Revolution of the Mind (Princeton, pup 

2010) 92.

2 Cf. the explicit statements to this effect in A 

Revolution of the Mind, 239-242: ‘key position’, 

‘unparalleled impact’, ‘originator and author of 

radical ideas’, ‘Spinoza’s role as a key progenitor 

of the Radical Enlightenment was unparalleled’, 

‘the philosopher who, more than any other, 

forged the basic metaphysical groundplan, 

exclusively secular moral values, and culture 

of individual liberty, democratic politics, and 

freedom of thought and the press that embody 

today the defining core values of modern 

secular egalitarianism: that is to say, of Radical 

Enlightenment.’

3 Unless one assumes that Meyer was the 

pseudonymous author of the 1665 tract De jure 

ecclesiasticorum. Israel thinks he was (Radical 

Enlightenment, 201), but the attribution is 

uncertain.



to question. Israel’s chapter is structured as a set of replies to his critics, 

divided into ‘negative’ and ‘positive critique’. An incidental remark on page 

15 seems to place the negative critique in the long tradition of the Radical 

Enlightenment’s adversaries: ‘Vehemently opposed from the outset, Radical 

Enlightenment remains fiercely contested today.’ 

The issue of a split between a Radical and Moderate (or mainstream) 

Enlightenment – unavoidable categories for an account of the Enlightenment, 

according to Israel (as summarized by Ducheyne, 3) – is discussed in a number 

of contributions. Chapter 3, by Harvey Chisick, is an incisive investigation 

of the viability of the distinction. Analysing d’Holbach’s reservations about 

democracy and equality, and Condorcet’s caution with regard to abolishing 

slavery, Chisick shows that materialism in metaphysics does not automatically 

result in social and political radicalism. This outcome is not problematic 

for Jacob’s position in the debate, but it does detract from Israel’s thesis that 

the Radical Enlightenment requires a combination of the two. Chisick’s 

conclusion is that a sharp demarcation between Enlightenment radicals and 

moderates is difficult to maintain.

The Marquis de Sade is mentioned by Chisick (chapter 3, 74) as one 

of the hard nuts to crack if one postulates a strong connection between 

metaphysical materialism and Enlightened social and political theory. 

Winfried Schröder rises to the challenge in chapter 13: was the radical critique 

of philosophy and religion intrinsically tied to an emancipatory agenda (260)? 

The case of Sade seems to falsify this hypothesis. Schröder argues that an 

investigation of Sade’s sources does not confirm the popular picture of the 

Radical Enlightenment as a slippery slope that eventually led to Sade’s ethics 

of evil (267). Sade was indeed radical, and it has become apparent only fairly 

recently that he was well acquainted with Spinoza and Spinozism (261). Yet, 

according to Schröder, his anti-moral glorification of evil and violence owes 

more to the vivid descriptions of the horrifying consequences of atheism and 

materialism by anti-philosophes than to the Radical Enlightenment (265). The 

chapter ends with an ad hominem argument: those who blame the Radical 

Enlightenment for the ideas of Sade are ‘presumably motivated by an anti-

modernist ideological stance’ (268). 

The French priest Jean Meslier, self-styled atheist and materialist, is 

the subject of a perceptive contribution (chapter 8) by Charles Devellennes. 

It challenges the dichotomy between Radical Enlightenment and Moderate 

Enlightenment as opposing camps, a model Devellennes deems inapplicable 

to thinkers like Hume, Shaftesbury and Rousseau. He prefers to speak 

of a certain resonance of atheism and political radicalism instead. In the 

case of Meslier this resonance emerges as a genuine harmony (161). After 

blue-pencilling, his writings were published posthumously by Voltaire. 

Devellennes makes a compelling case for taking Meslier’s philosophical 

atheism seriously, but he appears to have a somewhat superficial view of the 

seventeenth-century concept of atheism as intrinsically immoral, attributing 



to Bayle a notion that was in fact a traditional prejudice famously debunked 

by Bayle (167).

In chapter 9, Wiep van Bunge unfolds a broad and very well-

documented panorama of the waning of the Radical Enlightenment in its 

homeland, the Dutch Republic. It petered out in the eighteenth century, as 

the conditions that had helped its proliferation gradually disappeared. Van 

Bunge’s analysis is a model case study of the way Radical Enlightenment was 

hedged in and disposed of by its moderate opponents, who built on Newton’s 

natural philosophy and on physico-theology. The chapter takes into account 

the most recent scholarly work.

Chapter 10 is an extended, and initially somewhat meandering, 

contribution to the ongoing historiographical debate on the Enlightenment 

(singular) or Enlightenments (plural). Its author, Eric Palmer, connects his 

methodological observations with an appraisal of almost forgotten independent 

Christian thinkers in France, collectively designated as abbés. His argument 

is that they do not fit into the divide Radical–Moderate Enlightenment, a 

distinction that has been read retrospectively into a history written by victors 

(217). Rather than sticking to that dichotomy, or multiplying Enlightenments 

to include religious currents (209), Palmer proposes to concentrate on persons 

and alliances, or ‘wings’ as he prefers to call them. This results in an interesting 

analysis of the networks of the abbés. Palmer’s approach allows different kinds of 

inquiry into institutions, e.g. bibliometric research (214).

That the distinction between Radical and Moderate Enlightenment 

can become a straitjacket is again argued in chapter 11, by Falk Wunderlich, 

who discusses two Christian materialists at Göttingen university in the latter 

half of the eighteenth century: Christoph Meiners and Michael Hißmann. 

They cannot be classified as either radical or moderate, and their philosophical 

and religious commitments run against Israel’s assumption that Radical 

Enlightenment materialism is necessarily welded to one-substance monism 

(233). The Göttingen materialists are in fact much closer to Priestley and 

to Socinianism than to Spinoza, and Wunderlich presents a cogent plea 

for a broader perspective on the Radical Enlightenment, allowing more 

metaphysical diversity (233-234).

In chapter 12, Ultán Gillen sets out to portray the United Irish 

rebellion of 1798 as a conflict between the Moderate and Radical 

Enlightenments. An important proviso is that he does not take into account 

philosophical positions, focusing instead on political principles such as 

religious toleration, republicanism and democracy (241). Yet towards the 

end, Gillen wanders off in a nominal conundrum when he tries to decide 

whether the United Irishmen should be pigeonholed as radicals or moderates 

(253). The question remains undecided: radical in politics, non-committal 

in metaphysics. The chapter gives a fascinating account of the intellectual 

background to the rebellion, which owed a good deal to a specific reception of 

Locke, Montesquieu and the French Revolution. 



Several chapters in this book deal with the core issue of equality and 

egalitarianism. The brilliant contribution of Beth Lord (chapter 6) is a concise, 

meticulous exposition of Spinoza’s views on equality, and a sustained critique 

of Israel’s interpretation. She convincingly shows that for Spinoza moral 

equality cannot be the foundation of the democratic state, as the existence 

of such a state is a condition for it to emerge (136). Rather than prefiguring 

modern egalitarianism, Spinoza’s treatment of democracy looks back to classic 

exclusivism. Building on the work of Genevieve Lloyd, Moira Gatens and 

Susan James, Lord argues that while moral equality is a fiction, it acquires 

reality because people behave in accordance with laws that advance equal 

treatment (135-138).

The putative correspondence between Radical Enlightenment 

philosophy and equality is investigated in Devin J. Vartija’s excellent chapter 

14, focusing on the rise of empathy. He pleads an approach that pays more 

attention to the role of emotions in the genesis of social and political reform. 

The Radical Enlightenment did not have a single, philosophical view of 

equality, as the ambiguous ideas of Condorcet and Diderot make clear (282). 

Vartija elaborates on themes developed by Lynn Hunt and Siep Stuurman, 

arguing that emphatic responses in the eighteenth century to unequal 

treatment and prejudice were the driving force behind the rise of modern 

equality (277). The sober historiographical observations with which the 

chapter concludes merit attention. The Radical Enlightenment ‘is a concept 

that present-day scholars use, not a seventeenth or eighteenth-century 

category into which thinkers consciously placed themselves’; it is one of the 

‘labels that scholars invent to make sense of historical development’ (286). 

Like other labels it can be useful and appropriate, but it has ‘anachronistic 

potential’ (287). Elsewhere, Vartija points to the inability of the Radical 

Enlightenment thesis to accommodate thinkers who were radically 

egalitarian not in spite but precisely because of their religious convictions 

(279, on Quaker abolitionism; cf. also 287: Picart and Bernard’s commitment 

to toleration and equality).

The final chapter 15 by Jennifer J. Davis broadens the scope by 

including the transatlantic empires of Britain, France and Spain, and 

bringing out the impact of the Enlightenment on women’s lives (292). Davis 

does not divide thinkers into radicals and moderates, and rejects using the 

Radical Enlightenment as a checklist of beliefs – many important feminists 

would fail the test (293). Most philosophers blended radical, moderate and 

conservative ideas; not all radicals were feminists, nor were eighteenth-

century feminists generally radicals (293). Women’s movements were diverse 

and developed unlikely alliances, in which the Radical Enlightenment did 

not always play a positive role (294), as the exclusion of women from public 

life in Peru shows (303).

In a scholarly and rich essay (chapter 7), Ian Leask presents John Toland 

as a ‘(neo-)Spinozist’, thereby exhibiting the wider influence of Spinozism 



on the Radical Enlightenment. Leask claims that in Origines Judaicae (1709) 

Toland intensified Spinoza’s views on miracles, Scripture and religion. On 

this interpretation, the Origines was the rejoinder to Pierre-Daniel Huet that 

Spinoza could not write, as Huet’s attack came out after Spinoza’s death. Leask 

clearly has a point, but the argument loses some of its force because Toland’s 

Spinozism (set forth on 146-149) turns out to be not just an intensification but 

also a simplification of the more sophisticated critique of religion developed 

by Spinoza.

The quality of the individual contributions to this volume is generally 

high, but for one exception. Nancy Levene (chapter 5) purports to deal 

with ‘Spinoza the radical’ from the perspective of ‘materialist readings’ 

of his philosophy (Althusser, Matheron, Negri, Balibar, Warren Montag, 

Hasana Sharp). It is by far the weakest chapter in the book, even to the 

extent that one wonders how it came to be included at all. It is devoid of any 

argumentative thread whatsoever, and written in a vacuous prose that appears 

to be deliberately hazy. An example: ‘By giving this movement a beginning 

(Theological-Political Treatise) when this beginning has always already happened 

(Political Treatise), Spinoza is simply saying that the difference of the human in 

nature – the difference of human nature – is the possibility of this movement, 

this translatio, at all’ (120). Moreover, Levene evinces an inadequate grasp of 

the basics of Spinoza’s philosophy when she confuses attributes and modes 

(115, on natura naturans and natura naturata).

The other fourteen chapters provide a fascinating, kaleidoscopic view 

of the Radical Enlightenment, and do indeed advance our understanding 

of it. If we can discern a tendency in this range of recent work on the 

Radical Enlightenment, it is that the heuristic force of the thesis that it is 

(predominantly or even necessarily) a combination of metaphysical monism 

and political radicalism seems to be on the wane. Fortunately, the volume 

also testifies that the research in this area continues to be lively, innovative 

and eminently relevant. One minor criticism: throughout the book, the noun 

‘practice’ is virtually always misspelt as ‘practise’ (even when quoting from a 

source in which it was spelt correctly: 200; correct on 276, at note number 9).

Piet Steenbakkers, Utrecht University
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Timotheüs Christiaan Bolt, A Doctor’s Order. The Dutch case of Evidence-Based Medicine  

(1970-2015) (Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2015, 466 pp., isbn 9 789044 132 991).

A Doctor’s Order is a rich and interesting book. It focuses on the growing 

influence of quantification and statistical-epidemiological reasoning in 

medicine since the end of the nineteenth century, culminating in the rise 

of evidence-based medicine (ebm) at the end of the twentieth century in the 

Netherlands. Through historical analysis, the author aims to shed light on the 

phenomenon of ebm itself, usually defined as: ‘the conscientious, explicit, and 

judicious use of the best current evidence in making decisions about the care 

of individual patients.’ Bolt emphasizes developments within the science of 

medicine which is rule-based. But what is usually called the art of medicine 

creeps back in the story in the last chapters. This in essence means that high 

quality medical care also needs discretion, tailor-made decisions taking into 

account the individual patient instead of the average patient. 

In the introduction the author develops a (theoretical) coat rack and 

an (empirical) floor. His theoretical framework is based on the work of the 

historian Theodore Porter: Trust in numbers (1995). According to Porter, trust 

in inferential statistics, which he calls mechanical objectivity, has become the 

standard working method as a response to internal disciplinary weakness and 

external regulatory pressures, also called disciplinary objectivity. 

Porter’s work is complemented by that of Harry Marks, The Progress of 

Experiment. Science and Therapeutic Reform in the United States, 1900-1990 (1997). 

Marks emphasizes the role of therapeutic reformers, ‘individuals who sought 

to use the science of controlled experiments to direct medical practice’ and 

thus adds agency to structure. The (limited) reference to the sociology of the 

medical profession is mainly based on the work of Eliot Freidson. In the early 

1980s Freidson stressed that control within the medical community shifted 

to the upper layers of the profession, the professional ‘elite’. The supervision 

of the ‘rank and file’ of the profession increased and was controlled by these 

elite members. Freidson speaks of the ‘collectivization of medical control’. 

Ruud van Herk’s dissertation, Artsen onder druk (1997) (Doctors under pressure) 

uses these Freidsonian insights and is also a source of inspiration for Bolts’ 

analysis.

The (empirical) floor is based on a rich variety of sources, including 

an exhaustive analysis of Medisch Contact (1970-2014), the official publication 

of the Royal Dutch Medical Association (knmg). This is a revealing source, 

as it is often considered to be the barometer of the medical profession in the 
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Netherlands. This is complemented with several interviews with therapeutic 

reformers such as leading clinical epidemiologists and policy-makers, 

including the late minister of Health, Els Borst-Eilers. Bolt chooses for an 

interpretative and hermeneutic approach.

In Part i the author looks at the theoretical origins of evidence-based 

medicine in mid-nineteenth century Paris. Developments after the Second 

World War are discussed, such as Randomized Controlled Trials (rtc’s) as 

‘gold standard’; the rise of statistics and the growing importance of chronic 

diseases. This part of the book also engages with the problem of inter-

physician variation and the initiatives already taken by the Dutch medical 

profession to enhance the quality of care, two issues that will return later 

in the book. The readers are also reminded of the criticisms on the medical 

profession in the 1970s (for example, McKeown, Cochrane, Illich). Economists 

in particular raised the question whether medicine offered ‘value for money’. 

Much attention goes to the emergence of clinical epidemiology at McMaster 

University (Canada) and the development of the ‘rct and the systematic 

review movement’ which became the British Cochrane Collaboration (1992). 

Both initiatives strongly influenced medical developments with respect to 

clinical epidemiology in the Netherlands. 

In Part ii the history of clinical epidemiology in the Netherlands is 

analyzed. A key figure in this development was Andries Querido, the founding 

dean of the new faculty of medicine in Rotterdam (1966). Against considerable 

odds, he established the first ‘ordinary’ chair of epidemiology at the new 

institute of epidemiology and biostatistics in 1969. It played a pioneering role 

in the development of ebm, clinical decision making and Medical Technology 

Assessment (mta).

In the 1980s, – mainly because of economic considerations – the 

Minister of Education made societally relevant research the norm. This led, 

amongst others to a policy in which money, resources and manpower 

were concentrated on research and areas that were most likely to ‘score’ in 

top journals. The improvements in clinical epidemiology research could 

hardly have occurred in a more favourable period. Querido and others 

believed that medicine was an independent knowledge area with its ‘own 

research questions’ focussing on sick humans. Measuring illness required 

other research methods than those used in, for example, biochemistry and 

biophysics. As a consequence, the new research method Querido was thinking 

of had to be found within the developing clinical epidemiology. 

In the third part, Bolt looks at the way various stakeholders, in 

particular the government and various sections of the medical profession, 

have defined and used ebm according to their own interests. Reforming 

the health care system was on the political agenda since the 1970s and the 

debate continued in the following decades. The rising costs of technological 

innovation and the autonomy of the medical profession seemed to put the 



whole health care system in jeopardy. In 1987 a radical shift occurred from 

planned to market-driven mechanisms. These were considered a prerequisite 

for cost control and more cost-effective healthcare. In the new health 

insurance system a compulsory basic insurance for every citizen would be 

complemented with voluntary additional insurances, where competition 

would be possible. The question what should be included in the basic 

insurance package became a key question. 

The most important advisory report Medical practice at a crossroads (1991) 

from the Standing Committee on Medicine of the influential Health Council 

with Els Borst-Eilers as chairwoman, focussed on the micro-level. In the report 

the issue of practice variations came once again to the fore. Not the insured 

package as such was a problem, but the often incorrect and inefficient use of it 

by physicians. This became a vital issue. Medical practice had to become more 

rational and efficient. 

Borst-Eilers played a crucial role in enhancing the rationality and 

efficiency of medical practice first as vice-chair of the Health Council and later 

as Dutch Minister of Health between 1994 and 2002. She was trained as a 

medical doctor and stayed throughout her career involved with health care. 

But she never worked as a medical practitioner.

As Minister of Health she had to control public spending on health 

care within the context of a high-quality health care system. Borst-Eilers was 

aware that major reforms had to involve doctors, in order to legitimate and 

enhance acceptance. She thus enlisted the support of the scientific elite of the 

profession to develop ebm and clinical guidelines. 

From 1970s onwards, leading figures of the medical profession had 

already been involved in developing various instruments for quality control, 

such as peer review, protocoling, consensus conferences and visitation of 

hospitals. These activities had their own dynamic and it would be wrong to 

assume that they were put in place only because of growing external pressure. 

Professional and scientific leaders felt responsible for the improvement of the 

situation. But as Bolt points out, it remains to be seen whether their response 

was representative for the profession as a whole. 

Against the background of political debate about health care reform, 

efficiency gradually became an essential component of the professional 

definition of quality. In the instruments for quality control, formalisation 

occurred and clinical epidemiology became the main source of scientific data 

for the establishment of guidelines. In turn, guidelines were important for 

the management of the explosive growth of medical knowledge as well as for 

defending or reinforcing professional autonomy. Yet, doctors were critical 

of the decision of the Minister of Health to make them responsible to solve 

the problem of scarcity. Also Borst-Eilers link between ebm and mta caused 

resentment because it entailed that non-clinicians could influence medical 

practice.



In the final chapter Bolt looks at the role and impact of ebm in the 

twenty-first century. As with the older instruments of quality control, 

problems emerged with the implementation of guidelines. Many physicians 

were not aware of the existence of guidelines or did not use them. Moreover, 

there were too many guidelines, since guidelines were not only determined 

by questions from practice, but also by interests of industry and scientists. 

The excess of evidence was compounded by unreliable evidence. Moreover, 

ebm was a doctor-centred approach in times where the patient became more 

powerful. 

In a new report from the Health Council From Implementing to Learning 

(2000) it was noted that the individual patient did not equal the average 

patient. Consequently, a broader description was given to ebm. Apart from 

the integration of epidemiological data, it concerned pathophysiological 

knowledge, clinical experience and preferences of patients. Physicians always 

needed to make a translation of guidelines to the specific situation of the 

individual patient. And the goal was not the implementation of guidelines 

but the optimisation of patient care. Guideline developers and users had to go 

through a joint learning process. ebm and evidence-based guidelines became 

part of medical education and led to a change in attitude. 

Following the introduction of a new health care system in 2006, the 

greatest danger could come from the insurers who were assigned a directing 

role in healthcare. How this would develop in the future was, at the time of 

writing up the research, too early to say. 

At the end of the book, Bolt returns to his theoretical coatrack and 

applies it critically to the various parts of his empirical research. While 

endorsing the framework of Porter, he points out that there was a reformist 

movement within the profession that acted proactively, rather than because of 

external pressure. And with respect to part iii, Bolt asks what was the strength 

of this external pressure. Was it rhetorically inflated by the leaders of the 

professional associations to urge the ‘rank and file’ to implement guidelines 

and protocols? Was it correct to consider the medical profession and the 

‘outside world’ as separate domains while they were so intertwined? In the 

2000s, with the emphasis on clinical experience and patient involvement, 

new forms of disciplinary objectivity developed. Bolt considers the work of 

Marks as useful because of similarities between the therapeutic reformers 

and the ebm movement, which could be seen as a political reform movement 

using rhetoric to influence developments. The medical background of these 

reformers considerably eased the acceptance of ebm. The introduction of 

ebm in the Netherlands contributed to ‘abolition medicine’ and lessened the 

problem of inter-physician variation, mentioned in the beginning.

The question remains why only the works of Porter and Marks were 

chosen as theoretical framework. The use of theory in Doctor’s order is rather 

thin and, in the case of of Freidson (2001), inaccurate. The substantial role 

of Van Herk’s work in the analysis is barely acknowledged in the overall 



conclusion. This study also contains many repetitions that are sometimes 

disturbing. Yet the book is based on thorough research which is also 

revealed in the lengthy footnotes. The complexity of the story makes it more 

interesting and more accurate, but makes the work also difficult to read. 

Rita M.J. Schepers, University of Leuven
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Marcel Verburg, Geschiedenis van het Ministerie van Justitie 1940-1945. Een departement in 

oorlogstijd (Amsterdam: Boom, 2016, 472 pp., isbn 9789089539229).

Sinds 2001, toen het vorige deel van dit geschiedwerk (1898-1940) verscheen, 

is uitgekeken naar de beschrijving van de oorlogsjaren op het departement 

van Justitie, of eigenlijk departementen, want de minister zat met enkele 

medewerkers in Londen, terwijl de rest van de ambtenaren in Nederland 

was achtergebleven om samen met de bezetter het bestuur voort te zetten. 

Een tipje van de sluier was al opgelicht in Verburgs boek over zestig jaar 

vergaderingen van de procureurs-generaal,1 waarin de oorlogsjaren uitgebreid 

aan bod komen – tot begin 1943, toen de vergaderingen vanwege de 

reorganisatie van de politie ophielden. 

Verburg heeft een spannend boek geschreven, een in prettige vertelstijl 

gepresenteerd dossier met veel details en soms lange, maar steeds functionele 

citaten uit bronnen. Door de uitvoerige weergave van wat de archieven prijs 

hebben gegeven blijft de schrijver dicht bij de gebeurtenissen, waardoor je 

een goed idee van het dagelijks reilen en zeilen krijgt. Dat maakt dit boek een 

ideale bron voor schrijvers van historische romans, en natuurlijk voor andere 

historici. Het is daarom des te spijtiger dat er geen overzicht van de gebruikte 

bronnen in het boek is opgenomen. De wetenschappelijk geïnteresseerde lezer 

moet het doen met de eindnoten, welk leed enigszins verzacht wordt doordat 

het namenregister ook op die noten betrekking heeft. 

Het boek kent logischerwijs twee delen: het ene speelt zich af in 

Londen en het andere in Den Haag/Apeldoorn. De hoofdstukken zijn 

grotendeels thematisch, wat logisch is en geen storende redundanties 

oplevert. De eerste twee hoofdstukken van het Londense deel geven een 

korte beschrijving van het departement aan de vooravond van de oorlog en 

tijdens de gevechten, en gaan dus eigenlijk vooraf aan beide delen. Terecht 

besteedt Verburg daarin aandacht aan de Aanwijzingen die de regering in 

1937 had opgesteld voor ambtenaren in geval van een bezetting en die het 

aan de ambtenaar zelf overlieten om te beoordelen wanneer zijn of haar 

werkzaamheden het belang van de bezetter meer ging dienen dan dat van de 

Nederlandse bevolking. Als dat het geval was, moest hij of zij opstappen. Het 

dilemma van de spreekwoordelijke burgemeester in oorlogstijd werd dus 

expliciet aan de ambtenaren opgedrongen. Zoals bekend dachten de meesten 

tot het eind van de bezetting dat hun aanblijven per saldo gunstiger was voor 

land en volk – en gezin. 
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De belangrijkste onderwerpen in het deel over het Londense 

departement zijn: wetgeving, interne strubbelingen, veiligheid en politie. De 

wetgeving voor de naoorlogse berechting van collaborateurs werd gebaseerd 

op ‘ongeschreven staatsnoodrecht’. Dankzij Verburg komen we iets meer te 

weten over hoe de juristen in Londen zich dat voorstelden. Zij vatten deze 

wetten op als onderdeel van een apart juridisch systeem naast het gewone 

recht, waarmee die wetten dus niet in strijd konden zijn. In dit parallelle 

juridische universum kon alles wat normaal niet mocht, zolang het de 

staatsnood bedoelde te lenigen, zoals terugwerkende kracht van strafwetten, 

de doodstraf, meerdere vervolgingen voor hetzelfde feit en lekenrechtspraak 

(38, 105). Ook andere materie moest geregeld worden, waaronder de 

inrichting van het bestuur direct na de bevrijding, voor het herstel van 

de grondwettige overheid. Interessant is de achtergrond van het door De 

Jong slechts vluchtig genoemde ‘Grondleggend Besluit’2 dat blijkt te zijn 

ontworpen als een ‘nevengrondwetje’, een geschreven wettelijke basis – in de 

plaats van het schimmige staatsnoodrecht – voor de overheidshandelingen en 

regelingen in de tijdelijke uitzonderingstoestand. Het werd nooit ingevoerd. 

Slechts één aspect ervan bereikte de status van wetgeving: het Besluit 

Bezettingsmaatregelen (96-99). 

In Nederland waren de belangrijkste onderwerpen: samenwerking 

met de Duitsers en vanaf juli 1941 met de tot secretaris-generaal benoemde 

nsb’er Jaap Schrieke, de jodenvervolging, wetgeving, rechtspraak en politie. 

In dit deel wordt duidelijk hoe ambtenaren sommige zaken konden traineren 

(zoals de wijziging van het echtscheidingsrecht) of verdoezelen (zoals 

stukken over nsb’ers die Schrieke niet mocht zien), maar aan andere, zoals 

verschillende verordeningen, meewerkten. 

Een mooi voorbeeld van een kwestie die in uiteenlopende 

toonzettingen in de literatuur is besproken, en door Verburg van extra 

achtergrond wordt voorzien, is het protest tegen de noodgevangenis te 

Ommen, waar gevangenen zeer slecht behandeld werden.3 Er was vanuit 

het om, de rechtspraak en het departement een voorzichtige lobby op gang 

gekomen om van de Duitsers gedaan te krijgen dat het kamp gesloten werd. 

Verburgs onderzoek bevestigt dat al in januari 1943 tot sluiting van het kamp 

was beslist, dus nog voor het beroemde ‘Leeuwarder arrest’ van 25 februari, 

waarin het gerechtshof ‘om des gewetenswille’ een straf verlaagde, zodat 

1 M.E. Verburg, De procureurs-generaal, in 

vergadering bijeen. Grepen uit de notulen van 60 jaar 

(Den Haag 2005).

2 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de 

Tweede Wereldoorlog. Deel 9, Londen (1e band) 

(Den Haag 1979) 206.

3 Zie bijvoorbeeld de hagiografie van Herman 

Hermans, Om des gewetens wille. De geschiedenis 

van een arrest in oorlogstijd (Leeuwarden 2003) 

in vergelijking met Derk Venema, Rechters in 

oorlogstijd. De confrontatie van de Nederlandse 

rechterlijke macht met nationaal-socialisme en 

bezetting (Den Haag 2007) 228-230.



de veroordeelde niet naar Ommen hoefde. Dankzij een naoorlogs interview 

door historicus A.E. Cohen met voormalig Commissaris-Generaal Wimmer, 

waarnaar Verburg elders verwijst, is bekend dat deze sneer naar de bezetter 

bij de Duitsers totaal verkeerd viel en de al in gang gezette sluiting van het 

kamp in gevaar had gebracht. Merkwaardig genoeg verwijst Verburg niet naar 

de opmerking van Wimmer en concludeert hij dat alle protestacties van de 

rechterlijke macht het proces van sluiting hebben versneld.

Verburg schrijft invoelend, maar niet emotioneel en met gepaste 

distantie – behoudens een enkele uitschieter als: ‘De Nederlandse rechtspraak 

had zich, de Hoge Raad voorop, volledig aan de willekeur van de Duitse 

regelgever overgeleverd’ (344). Verburg gaat niet in discussie met andere 

auteurs, maar dat is ook niet de opzet van dit werk. De grote waarde ervan ligt 

in het presenteren van archiefmateriaal waarmee ook de menselijke kant van 

de zaak naar voren komt. Dit is het verhaal van de belangrijkste ambtenaren 

op de justitiedepartementen vanuit hun eigen perspectief. Boeiend om te 

lezen zijn bijvoorbeeld de ervaringen en overwegingen van waarnemend 

secretaris-generaal Jan Coenraad Tenkink, die in februari 1941 zijn ontslag 

indiende toen bij twee van de vijf gerechtshoven nsb’ers tot procureur-

generaal werden benoemd. Overigens vermeldt Verburg gek genoeg niet of 

en hoe de Aanwijzingen voor Tenkink een rol hebben gespeeld, behalve dan 

de opmerking van Tenkink dat alle andere ambtenaren wat hem betreft op 

hun post moesten blijven (233). Zowel Tenkink als Van Angeren (secretaris-

generaal en minister in Londen) hadden veel aantekeningen gemaakt waaruit 

Verburg dankbaar heeft geput. Dit boek is mede daardoor onmisbaar voor een 

goed beeld van de Nederlandse overheid en justitie in oorlogstijd.

Het is goed dat het ministerie van (Veiligheid &) Justitie een 

geschiedschrijver heeft; elk ministerie zou er een moeten hebben. Dat zou 

kunnen helpen tegen de almaar voortgaande vernietiging van de geschiedenis 

door het opruimen van archieven. De geplande periode van het hele 

geschiedwerk is 1798-1998. Hopelijk hoeven we minder lang te wachten 

op het volgende deel, dat de periode 1945 tot de vroege jaren zeventig zal 

beslaan. 

Derk Venema, Radboud Universiteit Nijmegen
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H. Blom, D. Wertheim, H. Berg en B. Wallet (red.), Geschiedenis van de Joden in Nederland 

(Amsterdam: Balans, 2017, 589 pp., isbn 978 94 6003437 4).

Dit lijvige boek is een geheel bewerkte editie van het standaardwerk dat in 

1995 verscheen. Deze nieuwe publicatie was volgens de auteurs hard nodig, 

omdat in de laatste twintig jaar historici veel nieuwe onderzoeksvelden in de 

Joodse geschiedenis hebben ontgonnen en verkend. Dit zijn, onder andere, 

de vroegmoderne asjkenazische geschiedenis, de Joodse boekdrukkunst, 

naoorlogse Joodse geschiedenis en de geschiedenis van Joden in de 

Nederlandse koloniën in de Oost én in de West (het Caribisch gebied). Al 

deze gebieden komen aan bod in dit boek, maar vooral de naoorlogse Joodse 

geschiedenis heeft terecht veel aandacht gekregen in deze editie. 

De nieuwe editie van Geschiedenis van de Joden in Nederland heeft een 

chronologische opbouw en biedt in het eerste gedeelte een uitgebreide 

beschrijving van de manier waarop de eerste Joden in de Middeleeuwen 

naar Nederland kwamen en van hun positie in de Lage Landen vanuit een 

christelijk perspectief. 

De eerste hoofdstukken van deze nieuwe editie verschillen niet zoveel 

van de eerste editie uit 1995 en het andere grote standaardwerk over de 

geschiedenis van de Joden in Nederland uit 1992: Pinkas. Geschiedenis van de 

joodse gemeenschap in Nederland. In de inleiding van de editie van Geschiedenis 

van de Joden in Nederland uit 1995 werpen de auteurs de voor de hand liggende 

vraag op: is er na Pinkas (wat overigens in het Hebreeuws ‘notitieboekje’ of 

‘handboekje’ betekent) nog behoefte aan een vergelijkbaar werk over de 

geschiedenis van de Joden in Nederland? Hoewel de auteurs deze vraag 

uiteraard positief beantwoorden, wordt de lezer in het ongewisse gelaten 

over de toegevoegde waarde van de nieuwe uitgave ten opzichte van de 

editie van 1995. In de inleiding sporen de auteurs de lezer aan om zelf te 

oordelen over de toegevoegde waarde. De editie van 2017 laat in mijn ogen 

duidelijk de meerwaarde van dit standaardwerk zien ten opzichte van 

Pinkas, dat toch meer op een beschrijvende kroniek lijkt, vooral vanwege het 

uitgebreide overzicht van joodse gemeenten in Nederland. Dit overzicht 

geeft wel een goed beeld van de Joodse geschiedenis op plaatselijk niveau. 

De nieuwe editie van Geschiedenis van de Joden in Nederland uit 2017 gaat op 

meer relevante wetenschappelijke debatten in, zoals de discussie over de 

betekenis van de juridische gelijkstelling van Joden in 1796, de reikwijdte 

van de Joodse identiteit in samenhang met de Nederlandse samenleving voor 

1940 en de oorzaken van het relatief grote aantal Joden dat uit Nederland 
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werd weggevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze punten worden 

door de auteurs van Pinkas ook wel aangestipt, maar blijven als het ware aan 

de oppervlakte hangen. Waarschijnlijk komt dit oppervlakkige aanstippen 

ook omdat historici sinds 1992 (en in mindere mate sinds 1995) zoveel 

meer onderzoek hebben gedaan dat direct raakt aan de bovenstaande 

wetenschappelijke debatten. Daarnaast hebben de auteurs de editie van 2017 

meer in een internationale context geplaatst. Hoewel dat bij een geschiedenis 

van Joden nooit kan worden vermeden vanwege het onmiskenbare diaspora-

aspect van het Joodse volk, richt Pinkas zich voornamelijk op de lokale 

geschiedenis van Joden in Nederlandse dorpen en steden. 

Na deze vergelijking met andere overzichtswerken over de Joodse 

geschiedenis in Nederland terug naar het boek uit 2017. De tekst wordt 

afgewisseld met prachtige afbeeldingen, veelal in kleur. De auteurs besteden 

veel aandacht aan vooraanstaande figuren en leiders binnen de Joodse 

gemeenschap. Van hen worden gedetailleerde persoonlijke beschrijvingen 

en citaten gegeven, die recht doen aan hun specifieke levensloop en hun 

betekenis voor de Joodse gemeenschap in Nederland als geheel. Het is wel 

duidelijk te merken dat alle hoofdstukken door verschillende auteurs zijn 

geschreven: de hoofdstukken verschillen opvallend van stijl. De auteurs van 

hoofdstuk 7 hebben bijvoorbeeld zeer gestructureerd opgebouwd met veel 

aandacht voor demografie, Joodse bevolkingscijfers en de spreiding van Joden 

over het land. Andere hoofdstukken zijn meer als een doorlopend verhaal 

opgezet. Die diversiteit aan schrijfstijlen is bijna onvermijdelijk in een werk 

van meerdere auteurs en heeft waarschijnlijk ook te maken met de ruime 

beschikbaarheid van bronnen in een latere periode, vooral in de twintigste 

eeuw. 

De volgende, zeer treffende uitspraak vat een belangrijk debat over de 

identiteit van Joden in Nederland samen: ‘De Verlichting kon de joden wel 

uit het getto halen, maar het getto (in de zin van een soort van ingekeerde 

mentaliteit) haalde de verlichting niet uit de joden.’ Deze opmerking geeft 

aan dat de integratie van Joden in Nederland haar grenzen had. Joden 

werden zeker ‘Nederlandser’ sinds hun juridische gelijkstelling in 1796, 

omdat ze zich vanaf dat moment langzaam konden gaan emanciperen 

(zoals dezelfde beroepen uitoefenen als niet-Joden, politiek actief worden), 

maar de meerderheid behield haar eigen specifieke cultuur en identiteit. 

Wat na de Tweede Wereldoorlog ook steeds duidelijker werd, is dat voor 

veel Joden religie weinig betekenis meer heeft, maar dat afkomst en gevoel 

van saamhorigheid als groep voor een aantal nog wel belangrijk is. Deze 

Joden houden, met andere woorden, vast aan ‘de gewoontes van het hart’. 

Dit betekent dat ze vaak wel sabbat op vrijdagavond vieren of Chanoeka in 

december, maar dat ze niet meer elke zaterdag naar de synagoge gaan.

Daarnaast is ook de verhouding Sefardiem versus Askenaziem een rode 

draad binnen de Joodse geschiedenis en daardoor vanzelfsprekend ook in dit 

boek. Van oudsher waren de Sefardische Joden rijker en welgestelder dan de 



Askenazische Joden, zeker in de zeventiende eeuw. Maar dit verschil is vooral 

na de Tweede Wereldoorlog steeds meer gelijkgetrokken. Een interessant 

aspect in dit verband is dat de antropoloog Arie de Froe in de jaren veertig 

van de vorige eeuw op wetenschappelijke gronden probeerde aan te tonen dat 

men Sefardische Joden door eeuwenlange raciale vermenging op het Iberisch 

schiereiland niet als ‘volbloed’ Joden kon aanmerken. Vanwege de lengte van 

bijbehorende rechtszaken en onderzoeken leverde dit in ieder geval voor een 

aantal Sefardische Joden levensreddende vertraging op doordat ze niet, of pas 

veel later, op transportlijsten terecht kwamen. 

De Joodsche Raad in Amsterdam vormde een andere, bekendere 

vertragende factor. De nazi’s hadden de Raad bestempeld tot het centrale 

aanspreekpunt in zake Joodse ‘kwesties’. Dit bleek een dekmantel van de 

bezetter te zijn, want op deze manier werden de Joden zelf deelgenoot aan 

hun eigen ondergang gemaakt. De auteurs beschrijven op indringende 

en genuanceerde wijze de wrange dubbelrol van de Joodsche Raad met 

de Amsterdamse bestuurders Asscher en Cohen. De Joodsche Raad kon 

enerzijds een zekere bescherming voor Joden bieden, omdat meewerken 

met de Duitse bezetter tenminste in eerste instantie enige vertraging 

van deportatie opleverde, maar de Joodsche Raad liet anderzijds ook de 

nietsontziende en efficiënte systematiek van de Duitse bezetter zien. 

Dit leidde tot mensonterende, dramatische taferelen en gebeurtenissen. 

Asscher en Cohen selecteerden eerst Joodse mensen voor vrijstelling van 

transport naar Westerbork. Later verordonneerden de nazi’s dat er alsnog 

meer Joodse mensen op de namenlijsten, bestemd voor deportatie, moesten 

komen en bleek de rol van de Joodsche Raad uitgespeeld. Ook Asscher en 

Cohen werden opgepakt. Dit terugdraaien van de vrijstelling van deportatie 

zorgde voor veel onderlinge spanningen binnen de Joodse gemeenschap in 

Amsterdam. 

Ook de volgende onvermijdelijke, maar pijnlijke vraag over de 

bezettingstijd komt in het boek aan bod: waarom werden er juist uit 

Nederland zoveel Joden weggevoerd (rond de 100.000 van de 140.000), 

relatief gezien meer dan in enig ander Europees land? Op nauwgezette wijze 

schetsen de auteurs de zogenaamde ‘Nederlandse paradox’. Aan de ene kant 

is er sprake van een sterke, door de jaren heen ontwikkelde verbondenheid 

van Joodse Nederlanders met niet-Joodse Nederlanders. Aan de andere kant 

staat het doelgerichte en efficiënte bezettingsbestuur van de nazi’s met het 

vooropgezette doel de Joden voorgoed uit de samenleving te verwijderen. 

Volgens de auteurs konden de nazi’s handig gebruik maken van de 

traditioneel coöperatieve en gezagsgetrouwe opstelling van de Nederlandse 

bevolking. De schrijvers van dit overzichtswerk houden vervolgens vast aan 

de eerder verdedigde stelling dat deze opstelling langzamerhand door de 

eeuwen heen ook voor de Joden was gaan gelden. Juist door hun verregaande 

assimilatie in Nederland, konden er uiteindelijk zoveel Joden worden 

weggevoerd. 



Het laatste hoofdstuk biedt een interessante toevoeging over 

de geschiedenis van het naoorlogse Joodse leven. Dit hoofdstuk is ten 

opzichte van de editie uit 1995 sterk uitgebreid. Naar deze naoorlogse 

periode is relatief minder historisch onderzoek gedaan, want die was lange 

tijd overschaduwd door een eindeloze reeks studies over de Joden in de 

oorlogstijd. Een opmerkelijke observatie van de auteurs is dat de overheid 

na de oorlog in haar administratie geen onderscheid meer maakte tussen 

Joodse en niet-Joodse burgers. Dit deden ze voor de oorlog wel. In dit laatste 

hoofdstuk bespreken de schrijvers ook de voor de hand liggende thema’s als 

doorwerking, herinnering en verwerking van de bezetting tussen 1940 en 

1945. De doorwerking van de bezetting leidde bij veel Joden in de naoorlogse 

periode tot ‘registratievrees’. Met de Tweede Wereldoorlog nog relatief vers 

in het geheugen, wilden de meeste Joden op geen enkel formulier voor welke 

instantie dan ook meer aangeven dat ze van Joodse afkomst waren. Ondanks 

de wijdverspreide overtuiging vlak na de oorlog dat het Joodse leven nog 

slechts korte tijd in Nederland zou bestaan vanwege grootschalige emigratie, 

onder meer naar Palestina vanaf 1948, maar ook naar de vs, krabbelde het 

Joodse leven na een aantal jaar toch weer op. Het aantal Joden in Nederland 

bleef in absolute aantallen na 1945 ongeveer gelijk. 

Vooral de laatste hoofdstukken maken dit boek zeer de moeite van 

het lezen waard, omdat die veel verrassende nieuwe inzichten bevatten. 

De auteurs hebben een evenwichtig en vernieuwend werk over de Joodse 

geschiedenis in Nederland afgeleverd. 

Liesbeth Rosen Jacobson, Universiteit Leiden
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Koen Goudriaan, Piety in Practice and Print. Essays on the Late Medieval Religious Landscape 

(Hilversum: Verloren, 2016, 352 pp., isbn 978 90 8704 569 2).

De kerk en het geloof speelden in de Middeleeuwen een belangrijke rol. 

Ontwikkelingen in de geloofsbeleving hadden dan ook veel maatschappelijke 

invloed. Dit is het onderwerp van de verzamelbundel van Koen Goudriaan, 

emeritus hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de Vrije Universiteit in 

Amsterdam. In de bundel Piety in Practice and Print zijn elf eerder gepubliceerde 

essays van Goudriaan opgenomen, die volgens de redacteuren Anna 

Dlabač ová en Ad Tervoort representatief zijn voor Goudriaans onderzoek naar 

de Late Middeleeuwen. Het vroegste artikel dateert uit 1999, de overige uit 

de jaren 2008-2013 (19-20). Soms is nieuw onderzoek verwerkt in een epiloog 

of in een aanpassing van de appendix, in meer gevallen is recente literatuur 

in een noot genoemd, maar niet in het desbetreffende essay verwerkt (17). 

Dit is bijvoorbeeld het geval bij het oudste artikel in deze bundel ‘Ownership 

of Graves in Medieval Parish Churches in Holland’ (183, n.*). Een artikel uit 

1999 had voor deze bundel uit 2016 wel herschreven mogen worden met 

het nieuwe onderzoek erin verwerkt. Het voorwerk bevat een uitgebreide 

bibliografie van Koen Goudriaan, die 102 publicaties uit de jaren 2008 tot en 

met 2016 omvat, plus nog enkele ongedateerde bijdragen. Deze lijst toont 

dat Goudriaans onderzoek zich op een breder terrein heeft bewogen dan deze 

bundel laat zien.

Goudriaans essays zijn volgens drie thema’s gerangschikt. Deel i bevat 

artikelen over religieuze gemeenschappen en instituties (29-179); deel ii gaat 

over memoriecultuur (181-215) en iii over religieuze teksten en de vroege 

drukpers (217-308). In alle drie de delen is een rol weggelegd voor de opkomst 

en invloed van de Moderne Devotie, de spirituele beweging die gesticht werd 

door Geert Grote (1340-1384). Grote wilde de kerk van binnenuit hervormen 

en stond een ascetische levenshouding voor. Dit komt onder andere tot uiting 

in het traktaat over simonie ofwel materiële vergoedingen voor spirituele 

zaken, dat Grote voor begijnen schreef. Goudriaan probeert vast te stellen 

voor welk convent de tekst oorspronkelijk was geschreven en geeft vervolgens 

een grondige analyse van de opbouw en inhoud ervan. Zo laat hij zien dat 

Grote rechtlijnig was in zijn definitie van waar al dan niet voor mocht worden 

betaald. Het was bijvoorbeeld toegestaan voor een plaats in een gasthuis 

te betalen, maar betaling was ongewenst als er geestelijke zaken (zoals 

aflaten) bijkwamen (84). Het slot van dit artikel is vooral interessant, omdat 

Goudriaan de ideeën van Grote vergelijkt met die van John Wycliff, de Engelse 

kerkhervormer die tot ketter werd verklaard (94-95). Grote bleef met zijn 
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beweging binnen de kerk, terwijl de volgelingen van Wycliff vervolgd werden. 

Deze grondige analyse door Goudriaan is representatief voor de andere 

artikelen in deze eerste sectie, zoals zijn essays over het ontstaan van het 

gasthuiswezen in Holland, Zeeland en Utrecht tot aan 1428. De lijst van 98 

gasthuizen in de Appendix bij dit artikel vormt een uitstekend overzicht van 

de ontwikkelingen in de drie genoemde provincies en biedt mogelijkheden 

voor verder onderzoek.

Het laatste deel van deze bundel omvat vier artikelen over het drukken 

van religieuze teksten in de begintijd van de drukpers. De doelstelling 

van het eerste artikel over verschillende edities van het leven van Jezus is 

veelbelovend (219-233). Goudriaan wil hierin aan de hand van dit beperkte 

corpus de gevolgen van de Medienwechsel van handschrift naar druk illustreren. 

Interessant is zijn observatie dat de boekdrukkunst een ‘verdunnend’ effect 

had: van de honderden meditatieve teksten over het leven van Jezus die in 

handschrift circuleerden, werden er slechts 29 in druk uitgebracht; er bleven 

dus veel minder teksten beschikbaar in het leescircuit. Van de verschillende 

edities is een mooi overzicht in de appendix opgenomen. Toch laat dit artikel 

de lezer achter met vragen over de opbouw van het corpus. En waarom is 

Appendix ii met een lijst van houtsneden in deze teksten toegevoegd (238-

239), geheel gebaseerd op Ina Koks Woodcuts in Incunabula Printed in the Low 

Countries (2013)? Wat is de bedoeling daarvan? Het artikel besluit met een 

epiloog die ter gelegenheid van het verschijnen van deze bundel geschreven is, 

waarin Goudriaan tien jaar na dato reflecteert op het oorspronkelijke artikel. 

Het was waardevoller geweest als Goudriaan het artikel herschreven had en de 

opmerkingen uit de epiloog in de herschreven versie verwerkt had.

Een ander artikel plaatst echter op voorbeeldige wijze de betekenis 

van de drukpers voor de Moderne Devotie in een nieuw licht. In de literatuur 

wordt steevast gesteld dat de Moderne Devotie leken wilde bereiken door 

voor hen bestemde teksten te verspreiden, het gebruik van de landstaal in 

kerkelijke zaken te stimuleren en goed voortgezet onderwijs te bevorderen. 

Bovendien wordt vaak beweerd dat binnen de beweging boeken werden 

gemaakt voor de externe markt om geld te verdienen. Goudriaan toont echter 

aan de hand van de boekproductie van zes drukpersen van de Broeders van 

het Gemene Leven (Marienthal, Brussel, Rostock, Gouda, Schoonhoven, 

Den Bosch) dat de communis opinio over de Moderne Devotie bijgesteld moet 

worden. In feite laat hij in het artikel ‘The Devotio Moderna and the Printing 

Press’ zien dat de broedergemeenschappen hun teksten meer voor de eigen 

gemeenschap dan voor anderen produceerden. Ze waren niet financieel 

afhankelijk van de opbrengsten van hun boekproductie en drukten meer 

boeken in het Latijn dan in de landstaal. Bovendien kwamen er van hun pers 

niet meer schoolboeken dan van die van wereldlijke drukkers (277). In het 

laatste artikel, ‘The Franciscans, the Laity and the Printing Press’, betoogt 

Goudriaan dat niet de Moderne Devotie, maar de franciscanen de drukpers 

inzetten om lezers buiten de kerk te bereiken. De franciscanen hadden geen 



enkele drukpers maar lieten tussen 1485 en 1540 ongeveer 150 geestelijke 

(franciscaanse) teksten in het Nederlands drukken. In tegenstelling tot de 

Moderne Devotie en de traditionele kerk reageerden de franciscanen dus niet 

defensief op de hervorming die Luther in 1517 begon, maar zetten al veel 

eerder de drukpers in bij een weloverwogen publiciteitsprogramma van het 

verspreiden van op leken gerichte franciscaanse teksten.

Piety in Practice and Print is een rijk boek. Zoals in deze recensie 

hierboven is aangeduid, heeft Goudriaan bepaalde onderwerpen grondig 

onderzocht. Hij geeft zijn onderzoek steeds met veel details en appendices 

weer. Dit maakt deze bundel ook interessant voor de internationale 

onderzoeksgemeenschap. Daarom is het spijtig dat het Engels van deze 

bundel te wensen overlaat. De Nederlandse zinnen zijn nog duidelijk 

achter het Engels te zien. De tekst is weliswaar grammaticaal juist, maar 

leest moeizaam. Vaak moet je zinnen meerdere malen lezen om werkelijk te 

begrijpen wat er staat. Dit doet afbreuk aan de bundel en kan ervoor zorgen 

dat deze belangrijke artikelen buiten Nederland minder gelezen zullen 

worden dan ze verdienen – en de bundel verschijnt toch juist in het Engels 

om onderzoekers buiten Nederland te bereiken. Op deze manier blijft het 

lastig belangrijk Nederlands onderzoek in het buitenland gelezen te krijgen. 

Waarom heeft nwo toch de vertaalbeurzen afgeschaft? 

Marieke van Delft, Koninklijke Bibliotheek Den Haag
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Wim de Jong, Heer en meester. Vrijheid van onderwijs 1917-2017 (Woerden: Verus, 2017, 208 pp., isbn 

978 90 70724 94 8).

In het najaar van 1951 ontstond in het Friese dorp Hardegarijp een conflict 

over een verzoek van enkele tientallen orthodox-hervormde ouders om 

een protestantse dorpsschool op te richten. De ophef ontstond niet omdat 

andersdenkenden zich daartegen verzetten, maar omdat de hervormde 

kerkenraad zich ertegen keerde. De initiatiefnemers werd door de kerkenraad 

aanbevolen het verzoek in te trekken, daar het voor de kinderen veel beter was 

gezamenlijk de bestaande, openbare school te bezoeken. Kinderen opdelen 

in groepen was – volgens de kerkenraad – niet bevorderlijk voor de eenheid 

in het dorp en het land. Het conflict, oorspronkelijk een geschil tussen de 

kerkenraad en de ouders, liep danig uit de hand. Een koor van vooraanstaande 

theologen sprak zich over de kwestie uit, en in aanloop naar de Tweede 

Kamerverkiezingen van 1952 verscheen het conflict ook op de radar van 

politieke partijen. Grote woorden werden daarbij niet geschuwd. Een van de 

deelnemers aan het debat merkte op hoezeer de nieuwe school in Hardegarijp 

nodig was, daar Nederland met ‘de s.s. ideologie’ in de Tweede Wereldoorlog 

slechts het voorspel had meegemaakt van wat met de intrede van ‘het 

Europees-Amerikaanse heidendom’ nog te wachten stond. Onder dergelijke 

omstandigheden was, volgens deze spreker, enige meegaandheid ongewenst. 

De uit de hand gelopen dorpsrel uit de jaren vijftig lijkt een relict 

uit een ver verleden, een conflict waar seculiere burgers van het huidige 

Nederland gniffelend op terug kunnen kijken. In zijn boek Heer en meester 

laat Wim de Jong zien dat een dergelijke conclusie voorbarig zou zijn. 

In zijn studie onderzoekt De Jong de ontwikkeling van het Nederlands 

protestants-christelijke onderwijs na de pacificatie. Daarbij stelt hij vier 

kwesties aan de orde. De eerste vraag is: wie was eigenaar van de school? 

Ouders, schoolbesturen, onderwijzers of de overheid? Wie had de leiding in de 

ontwikkeling van identiteit en lesprogramma? De tweede: was de christelijke 

school op aarde om specifiek de eigen bevolkingsgroep te dienen of was de 

school er ten bate van de samenleving als geheel? Deze vraag kwam in de 

kwestie Hardegarijp uiteindelijk centraal te staan. De derde vraag richt zich 

op de verhouding van het bijzonder onderwijs tot de overheid en de vierde 

vraag heeft te maken met de wijze waarop binnen het onderwijsveld het 

samenspel verliep tussen bestuur, leraren, leerlingen, ouders en de kerken. 

De Jong behandelt deze vragen chronologisch. Hij bespreekt 

drie perioden – 1878-1945, 1945-1980, 1980-2017 – in telkens twee 

hoofdstukken. In de eerste hoofdstukken is de pacificatie van 1917, toen in 
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een groot compromis tegelijkertijd de vrijheid van onderwijs en het algemeen 

kiesrecht ingevoerd werden, het kantelpunt. Opgemerkt moet worden dat 

De Jong helaas nalaat zijn analyse wat steviger in te bedden in het bestaande 

debat over de politieke en maatschappelijke betekenis van deze gebeurtenis. 

Waar voor sommigen ‘1917’ voornamelijk als het eindpunt van een periode 

geldt, is het voor anderen meer een nieuw begin. Nu kan dat natuurlijk beide 

waar zijn, maar iets meer aandacht voor de bredere context van de pacificatie 

had de eerste hoofdstukken sterker gemaakt. 

Meest thuis is de auteur in de naoorlogse periode. Dit is op zichzelf 

niet verwonderlijk, want De Jong promoveerde op een inzichtrijk boek 

over burgerschapsvorming en democratieontwikkeling na de Tweede 

Wereldoorlog. In zijn proefschrift liet hij al zien dat hij in staat is uit een 

woud van bronnen en citaten een algemeen beeld van een periode op te roepen 

en dat blijkt in Heer en meester opnieuw. Met meesterhand schetst De Jong 

de ingewikkelde vraagstukken waar het christelijke onderwijs voor kwam 

te staan nadat binnen de Nederlands Hervormde kerk zélf de vraag wat de 

verhouding tussen kerk en samenleving moest zijn nadrukkelijk op de agenda 

was gezet. De christelijke school werd een van de strijdtonelen waar het debat 

over die vraag werd uitgevochten. Het knappe van de hoofdstukken over deze 

periode is dat ze laten zien welke effecten dit had op scholen, zonder dat de 

hoofdlijn van het debat uit het oog wordt verloren. 

In de laatste hoofdstukken ligt het zwaartepunt op de meest recente 

periode, toen scholen zelf uit de brokstukken die na het debat in de vorige 

periode waren overgebleven, een enigszins coherente en werkbare identiteit 

moesten destilleren. De protestantse kerken waren voor een aanzienlijk deel 

leeggelopen, maar het christelijk onderwijs bleef onverminderd populair. 

De betekenis hiervan voor de identiteit van datzelfde onderwijs was niet 

helder, en De Jong weet de worsteling die dit voor scholen, schoolbestuurders, 

docenten en ouders met zich mee bracht mooi in beeld te brengen. De rol 

van de overheid, die ondanks de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van 

onderwijs steeds nadrukkelijker een sturende rol op zich probeerde te 

nemen, maakte dit niet makkelijker. Iets meer aandacht voor de rol van de 

onderwijsinspectie als intermediair tussen overheid en scholen had overigens 

bijgedragen aan de scherpte van de uiteindelijke analyse. De inspectie was en 

is immers een eigenstandige actor en niet het voorportaal van een abstracte 

‘overheid’. Ook de staat wordt vormgegeven en gerepresenteerd door 

individuele actoren.

Deze kritische kanttekeningen daargelaten heeft De Jong een 

fabelachtig goed boek geschreven, dat rijk aan informatie is. De centrale 

vragen houdt hij stevig bij de hand. De auteur bedient zich bovendien van 

een vlotte pen zonder dat hij concessies doet aan diepgang en academische 

verantwoording. Het boek had het dan ook verdiend uitgegeven te worden 

door een gerenommeerde uitgeverij. Nu is het verschenen onder auspiciën 

van de opdrachtgever van het onderzoek, de vereniging voor katholiek 



en christelijk onderwijs Verus. Dat is overigens met zorg gebeurd – het 

eindproduct doet recht aan de inhoud –, maar publicatie ervan door een 

onafhankelijke uitgever had onderstreept dat dit boek ver uitstijgt boven een 

in opdracht geschreven gelegenheidsgeschiedenis. 

Het is, ten slotte, ook jammer dat de opdracht beperkt is gebleven 

tot een geschiedenis van het protestants-christelijk onderwijs. Vergelijkbare 

vragen speelden uiteraard ook in katholieke en openbare kringen en het was 

van grote waarde geweest als De Jong ook die onderwijsvelden in vergelijkend 

perspectief in het boek een plek had gegeven. Opnieuw wordt hiermee 

aangetoond dat de geschiedschrijving in Nederland waarschijnlijk vele 

malen ‘verzuilder’ is dan het verleden dat erin beschreven wordt. Maar het 

boek kan uitstekend dienen als bouwsteen voor een veel meer geïntegreerde 

geschiedschrijving van de discussie over de vrijheid van onderwijs. 

Voor nu biedt het boek van De Jong een mooie inkijk in de wondere 

wereld van het Nederlands onderwijs en geeft het bovendien inzicht in de 

daadwerkelijke uitwerking van de levensbeschouwelijke verkaveling van de 

Nederlandse politiek en samenleving. J.P. Kruijt merkte in de jaren vijftig al 

op dat het begrip verzuiling in Nederland vooral betrekking had op instituties 

als het onderwijs. De Jong lijkt met zijn boek die stelling te onderstrepen. 

Achter de façade van eenheid en geslotenheid bevond zich een wereld van 

strijd en debat over de juiste koers, de eigen identiteit en de vraag wat de 

waarde was van een eigen plek onder de zon. 

Heer en meester. Vrijheid van onderwijs 1917-2017 heeft bovendien een grote 

actualiteitswaarde. Opnieuw staat immers de vraag centraal van wie onze 

scholen eigenlijk zijn. Van ondergewaardeerde en onderbetaalde onderwijzers 

en leraren, van ouders en leerlingen, van schoolbesturen of van de overheid 

met haar eindtermen, financieringsconstructies en onderwijsinspectie? Het 

zou het huidige debat over de staat van het Nederlandse onderwijs van de 

nodige diepgang voorzien door de analyse van het verleden er nadrukkelijk bij 

te betrekken en opnieuw over de meerwaarde van de vrijheid van onderwijs 

te denken. Het zou een aanzet kunnen zijn om het eigenaarschap van het 

onderwijs opnieuw te bevechten. Als De Jong met zijn boek één ding heeft 

aangetoond, is het wel dat het onderwijs een dergelijk diepgravend debat 

verdient. 

Maarten van den Bos, Banning Vereniging 
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Adri van Vliet, Bastaard van Oranje. Justinus van Nassau: admiraal, diplomaat en gouverneur  

(1559-1631) (Zutphen: Walburg Pers, 2017, 256 pp., isbn 9789462492332).

Van de meeste prominente Nassaus uit de Nederlandse geschiedenis zijn 

inmiddels biografieën verschenen. Maurits en Willem Lodewijk hebben 

hun moderne biografieën – Van Deursen (2000), J. Van Hoof (1990) en J. 

Kalma (1981) – en Willem de Zwijger uiteraard ook (Mörke 2007). Minder 

prominente Nassaus, zoals Willem ii en Ernst Casimir, ontberen echter 

levensbeschrijvingen en aan de schare nóg minder prominente Nassaus (wie 

kent de graven Filips en Lodewijk Gunter nog?) wordt meestal helemaal 

geen aandacht besteed. Tot deze groep moeten we ook Justinus van Nassau 

(1559-1631), rekenen, de buitenechtelijke zoon van Willem van Oranje 

en Eva Elinx,wellicht een dochter van een burgemeester uit Emmerik, 

of anders van een Bredase goudsmit of van een Gentse poorter. Deze 

‘secundaire’ Nassaus zullen in toekomstig onderzoek hopelijk een grotere 

rol spelen, gezien de tendens van een nieuwe generatie historici om naar 

dynastieën als familiegroepen te kijken, waarin naast de familiehoofden 

ook andere familieleden een belangrijke rol speelden. Juist biografieën van 

de ‘kleine Nassaus’ vormen belangrijke puzzelstukjes voor een toekomstig 

groepsportret van de Nassaus, en ook daarom is deze biografie van Justinus 

van grote waarde.

Voor deze biografie heeft Adri van Vliet, plaatsvervangend directeur 

bij het Nederlandse Instituut voor Militaire Historie (nimh), grondig 

bronnenonderzoek gedaan. Het boek volgt Justinus’ leven grotendeels 

chronologisch, dus van zijn geboorte tot zijn dood. Het resultaat is een 

goed leesbare en mooi geïllustreerde biografie. Justinus’ opvoeding lijkt 

als voorbeeld gediend te hebben voor de opvoeding van alle volgende 

protestante Nassaus. Hij was nog maar een jaar of acht toen zijn vader hem 

meenam in ballingschap naar Dillenburg waar hij opgroeide als ‘le petit 

monsieur’. Zijn oom Jan vi had een aantal zonen van Justinus’ leeftijd met 

wie Justinus en Maurits opgroeiden. Justinus werd ingeschreven aan de 

Leidse universiteit zodra die haar deuren voor het eerst opende – net als 

Maurits en hun neef Filips later. Daarna volgden enkele diplomatieke en 

hoofse stages. Justinus maakte deel uit van de hofhouding van Frans van 

Anjou en reisde met hem mee naar Engeland toen Frans van Anjou koningin 

Elizabeth het hof ging maken. Ook zijn eerste militaire ervaring deed 

Justinus op in het gevolg van Anjou. 

De hoofdmoot van dit werk beslaat Justinus’ jaren als luitenant-

admiraal van Zeeland (1585-1601) en als gouverneur van Breda (1601-1625); 
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vooral de Zeeuwse periode wordt door Van Vliet uitgebreid beschreven. Die 

jaren vallen samen met de ‘glorieuze’ dagen van de jonge Republiek, waarin 

Maurits het ene na het andere Habsburgse vestingwerk oprolde en waaraan 

ook Justinus een bijdrage leverde – ondanks zijn functie als luitenant-

admiraal. 

Justinus’ jaren als luitenant-admiraal werden gekenmerkt door 

getouwtrek met de Staten van Zeeland over geld en Justinus’ geringe 

enthousiasme voor de maritieme dienst; deze zaken stonden met elkaar in 

verband, omdat Justinus de Zeeuwse admiraliteit geregeld vroeg om zijn 

kosten te dekken wanneer hij te land aan het vechten was. Waar mogelijk 

sloot hij zich aan bij het leger te land – overigens steeds met toestemming 

van de Staten. Toch prijst Van Vliet Justinus voor de manier waarop die 

het leger van Alexander Farnese belette zich aan te sluiten bij de Spaanse 

Armada, door effectief de Schelde te patrouilleren. Justinus’ weerzin tegen 

de zeedienst werd echter uiteindelijk zo groot dat hij het ambt vrijwillig 

opgaf. Toen hij gouverneur was van Breda gebeurde er op militair vlak niet 

veel – behalve natuurlijk de inname door Spinola in 1625, die het eind van 

Justinus’ ambtsperiode inluidde. Van Vliets algemene conclusie over Justinus 

is dat hij een weinig uitzonderlijke militair was; niet bijzonder succesvol of 

initiatiefrijk, maar wel loyaal aan zijn opdrachtgevers. 

Het spannendste hoofdstuk in deze biografie gaat over Justinus’ 

huwelijk en dan vooral over zijn vrouw, Anna van Merode. Anna had zich 

in haar jeugd laten schaken door de Engelse commandant Thomas Morgan, 

waardoor ze haar relatie met haar ouders ernstig op de proef stelde. Nadat 

ze weduwe was geworden, ontmoette ze Justinus. Kennelijk klikte het, want 

Van Vliet meent dat het een huwelijk uit liefde was. Justinus had er bovendien 

veel bij te winnen, want Anna was van onberispelijke, adellijke komaf, zodat 

hun kinderen zonder enig probleem huwelijken vonden binnen de adel. Als 

Justinus al last had gehad van zijn buitenechtelijke geboorte, had hij deze 

schandvlek door zijn huwelijk uitgewist voor de volgende generatie. 

Van Vliet volgde de sporen die Justinus achterliet in de archieven en 

bibliotheken van Leiden, Den Haag, Middelburg, Delft en Breda. De oogst, 

moeten we concluderen, was niet al te overvloedig en het is duidelijk dat de 

auteur alles wat er boven tafel te halen was daadwerkelijk boven tafel heeft 

gehaald. Ook zijn ongeveer alle bekende afbeeldingen van Justinus in de 

biografie opgenomen, evenals een reeks kaartjes die gebeurtenissen als het 

beleg van Antwerpen verduidelijken.

Ondanks al het uitputtend onderzoek had Van Vliet wellicht toch nog 

meer met Justinus kunnen doen. Zo lijken Van Vliets conclusies niet altijd 

overeen te stemmen met de bronnen die hij aanhaalt. In de conclusie vinden 

we bijvoorbeeld de opmerking dat Justinus zijn leven lang in de financiële 

zorgen zat, omdat hij als bastaard geen erfenis had gekregen. Maar uit het 



boek zelf blijkt dat hij succesvol salarissen, jaargelden en vergoedingen wist 

binnen te halen die hem in staat stelden een flinke vastgoedportfolio aan te 

leggen. Ook zijn admiraalschap in Zeeland noemt Van Vliet een goedbetaalde 

functie. Was zijn inkomen dan toch nog steeds veel lager dan dat van zijn 

broers en neven, of van andere edelen in de noordelijke Nederlanden? Of ging 

hij gebukt onder een verpletterende schuldenlast? 

Zonder context is het moeilijk in te schatten waar we Justinus moeten 

plaatsen. Ook stelt Van Vliet dat Justinus ‘volledig in de Nassaufamilie 

opgenomen’ was. Soms vangen we inderdaad flarden op van de relatie 

tussen Justinus en Maurits, maar we krijgen niet te horen of Maurits 

Justinus net zo behandelde als zijn talloze Dietse neven: kregen ze ongeveer 

dezelfde militaire aanstellingen? Werd Justinus tijdens bijeenkomsten van 

de familie in Den Haag of op het slagveld met dezelfde égards behandeld 

als de ‘volwaardige’ Nassaugraven of moest hij genoegen nemen met een 

ondergeschikte rol? Was Justinus lid van de club of stond hij een treetje 

lager? Wat voor beeld zouden we van hem krijgen als we hem vergeleken met 

familieleden, zoals de graven Filips of Lodewijk Gunter? Deze jongere broers 

van Willem Lodewijk waren ook op zoek naar fortuin. Hoe verhield Justinus’ 

financiële situatie, en zijn rol in de strijd, zich tot die van hen?

Bovendien blijft Van Vliet steeds wat te dicht op de bronnen. Zo 

krijgen we een mooi inzicht in het overgeleverde archiefmateriaal, maar 

blijft het verhaal wat zwak. Pas in de conclusie durft de auteur bredere lijnen 

te schetsen, die desondanks niet altijd overtuigen. Zo lezen we dat Justinus 

een ‘belangrijke, bemiddelende rol speelde’ in het conflict tussen Maurits, 

Maria en Filips Willem over de erfenis van hun vader (wie kreeg Breda?), maar 

in het desbetreffende hoofdstuk zien we hem alleen terug op een mislukte 

missie naar Frankrijk over de Nassause rechten in het vorstendom Orange, 

het Franse deel van de erfenis dat ontegenzeggelijk aan oudste zoon Filips 

Willem toekwam. Ook wordt hier vermeld dat hij voor een loyaliteitsconflict 

werd gesteld toen zowel Filips Willem als Maurits de magistraat in Breda, 

waar Justinus gouverneur was, wilde vernieuwen – maar dit probleem werd 

volgens Van Vliet door Maurits ‘opgelost’ toen die zijn eigen keus doorzette. 

Van een actieve bemiddelende rol tussen de broers lijkt dan toch eigenlijk niet 

echt sprake. 

Het zou wellicht goed in de Cultural Turn gepast hebben als Van 

Vliet niet alleen Justinus’ militaire rol in de Opstand had gereconstrueerd, 

maar ook vragen had gesteld over Justinus’ plaats binnen de Nederlandse 

adel en binnen zijn familie. Graag hadden we meer gelezen over zijn 

huishouden, bijvoorbeeld, of zijn eventuele culturele patronage. En hoe 

stond hij religieus gezien in het leven? De nauwe focus op Justinus’ militaire 

wederwaardigheden levert uiteindelijk een ietwat beperkt beeld op van 

deze Nassau, maar naar alle waarschijnlijkheid moeten we deze insteek 



toeschrijven aan een gebrek aan bronnen. Van Vliets biografie is zonder meer 

een zeer welkome aanwinst in de beperkte collectie Nassau-biografieën die 

de Nederlandse historiografie heeft voortgebracht. Hopelijk zal dit werk 

onderzoek naar de Nassau-clan als familiegroep aanzwengelen. 

Liesbeth Geevers, Lund University
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Remi van Schaïk (ed.), Economies, Public Finances and the Impact of Institutional Changes in 

Interregional Perspective. The Low Countries and Neighbouring German Territories (14th-17th 

centuries) (Turnhout: Brepols, 2015, xii + 172 pp., isbn  978 2 503 54785 5).

Deze bundel – het resultaat van een conferentie gehouden in 2012 – heeft 

lezers veel te bieden. Zoals blijkt uit de titel en ondertitel ambieert deze 

bundel een breed thematisch geografisch en chronologisch veld te bestrijken. 

In de inleiding stelt redacteur Remi van Schaïk dat de bundel vooral een 

platform wil zijn voor regionaal sociaal-economisch historisch onderzoek 

binnen de Lage Landen. Wat deze bijdragen volgens van Schaïk inhoudelijk 

verbindt, is ‘the way and extent to which differences in economic systems 

and stage of development, and the impact of institutional change affected 

the political economy and fiscal systems of regions, or vice versa’ (5). Met 

andere woorden, de bijdragen bouwen verder op een rijke onderzoekstraditie 

binnen de Nederlanden, maar in deze bundel wordt een duidelijk regionaal 

perspectief gehanteerd: de politieke, sociaal-economische en financiële 

dynamieken tussen en binnen regio’s staan centraal. 

Deze bundel bevat drie grote delen. Naast de inleidende bijdrage 

van de redacteur bevat het eerste deel twee historiografische overzichten 

die de bredere context schetsen van de bijdragen in de delen ‘Industrie en 

handel’ en ‘Financiën en politiek’. Peter Hoppenbrouwers reflecteert in zijn 

hoofdstuk over drie decennia economische en sociale geschiedenis van de 

Middeleeuwen in de Lage Landen. Hij beargumenteert dat de laatste jaren 

relatief weinig aandacht is besteed aan de Middeleeuwen binnen de sociale 

en economische geschiedenis van de Nederlanden, dit in tegenstelling 

tot het laatste kwart van de vorige eeuw en de vele recente succesvolle 

onderzoeksprojecten, -netwerken en -centra ten spijt. Het leeuwendeel van 

deze bijdrage wordt echter ingenomen door een vergelijkende bespreking 

van de recente synthesewerken van Bas van Bavel en Wim Blockmans, waarin 

beider stimulerende rol voor nieuw onderzoek en debat wordt benadrukt. 

Het tweede essay in het historiografische luik van deze bundel bestrijkt 

een breder chronologisch en geografisch kader. Marjolein ’t Hart bespreekt 

de impact en resonantie van de klassieker van Charles Tilly uit 1990 over 

staatsvormingsprocessen in Europa. ’t Hart signaleert drie nieuwe trends 

sinds de publicatie van Tilly’s boek die het huidige debat over staatsvorming 

nieuwe impulsen hebben gegeven: de toegenomen aandacht voor 

staatsvormingsprocessen buiten Europa, de relatie tussen staatsvorming en 

economische ontwikkeling via instituties en ten slotte het lokale en regionale 

onderzoek naar de ontwikkeling van overheidsschuld. Uit haar overzicht 
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blijkt niet alleen de blijvende relevantie van het werk van Tilly, maar ook zijn 

grote invloed op onderzoek naar de Lage Landen. Beide auteurs van deze 

historiografische overzichten pretenderen geen volledigheid (daarvoor zijn 

de bijdragen te kort), maar de centrale rol die ze beiden bekleden binnen 

de onderzoekstradities die ze tegen het licht houden levert een aantal 

interessante persoonlijke observaties op. 

Het tweede deel van deze bundel bevat twee bijdragen over regionale 

ontwikkelingen van industrie en handel. Tim Soens, Peter Stabel en Tineke 

Van de Walle presenteren de eerste gegevens van een onderzoek naar de 

rurale en semi-urbane textielproductie in het Vlaamse Westkwartier tussen 

1400 en 1600. Volgens de auteurs toont de industriële ontwikkeling van 

Hondschoote en Nieuwkerke aan dat de traditionele dichotomie tussen stad 

en platteland niet langer relevant is voor de studie van de geschiedenis van 

de textielsector. De auteurs suggereren dat het succes van deze regionale 

textielproductiecentra werd bepaald door de specifieke bedrijfs- en 

eigendomsstructuren van deze regio, die kleinschalige ondernemingen 

zowel van de vereiste arbeid als het nodige lokale kapitaal konden voorzien. 

In zijn bijdrage beschrijft Job Weststrate de woelige geschiedenis van de 

handel en vooral van de wijnhandel in het Beneden-Rijngebied van de 

vijftiende tot de zeventiende eeuw. Tot het einde van de zestiende eeuw 

resulteerden politieke machtsstrijd en oorlog niet in structurele wijzigingen 

van handelsstromen in dit gebied. De stad Deventer bleef een centrale 

plaats voor handel met het Duitse hinterland. Vanaf de late zestiende eeuw 

kwamen er wel ingrijpende veranderingen, toen Hollandse handelaars 

de handel met Duitse gebieden begonnen te domineren. De bijdrage van 

Weststrate analyseert de economische inkrimping van een aantal steden in 

oostelijk Nederland als gevolg van de heroriëntering van handelsstromen 

met Duitse gebieden. 

Het omvangrijkste deel van deze bundel wordt ingenomen door 

het thema financiën en politiek. In deze bijdragen wordt verder gebouwd 

op de rijke onderzoekstraditie in de Lage Landen naar de politieke en 

economische rol van lokale en regionale overheidsfinanciën tijdens de Late 

Middeleeuwen. Aan de hand van drie case-studies illustreren David Kusman 

en Jean-Luc Demeulemeester de cruciale rol van bankiers uit Piëmonte 

in de totstandkoming van interregionale kapitaalmarkten binnen een 

gefragmenteerd politiek landschap. Dankzij hun financiële bemiddeling en 

innovaties leverden deze bankiers een belangrijke bijdrage tot de integratie 

van financiële markten in de Lage Landen. De ‘Italiaanse factor’ binnen de 

Nederlanden is ook het thema van de bijdrage van Bart Lambert. Deze auteur 

benadrukt het belang van toegang tot Italiaans kapitaal voor stedelijke 

overheden en vorsten in hun strijd om politieke controle in Bourgondische 

Nederlanden. Italiaanse financiers en bankiers waren geen neutrale factor in 

deze strijd. Integendeel, hun weloverwogen financiële steun aan ofwel steden 

ofwel vorsten is cruciaal om de politieke verhoudingen tijdens de vijftiende 



eeuw te begrijpen. De laatmiddeleeuwse financiële crisis in het hertogdom 

Gelre vormt het onderwerp van de bijdrage van Rudolf Bosch. Aan de hand 

van de stadsfinanciën van Zutphen en Arnhem illustreert de auteur de 

aanzienlijke verschillen tussen steden binnen Gelre wat betreft het verzoenen 

van stijgende uitgaven met dalende inkomsten. Terwijl in Zutphen extra 

kapitaal werd bekomen door renten te verkopen, werd de financiële knoop 

in Arnhem ontward door een toename van de indirecte fiscale inkomsten. De 

oorzaken voor deze verschillen schuilen volgens de auteur in de institutionele 

pad-afhankelijkheid van beide steden. In de laatste bijdrage analyseert 

Jelle Haemers de renteverkoop door de Vlaamse steden van 1485 en 1488 

om hun politieke en militaire verzet tegen Maximiliaan van Oostenrijk 

te financieren. Het belang van deze renteverkoop schuilt in een financiële 

innovatie voor Vlaanderen: de Leden van Vlaanderen (Gent, Brugge en Ieper) 

stelden zich immers collectief borg voor deze publieke schuld. Hoewel het 

collectiviseren van publieke schuld wordt beschouwd als een klassiek element 

van de financiële revolutie die plaatsgreep in de Noordelijke Nederlanden 

tijdens de zestiende eeuw, maant Haemers ons deze rentenverkoop niet als 

‘revolutionair’ te beschouwen. Dergelijke renteverkopen waren immers 

niet nieuw en werden vooral ingegeven door uitzonderlijke politieke 

omstandigheden. 

Het sterkste punt van deze fraai vormgegeven bundel is ongetwijfeld 

de hoge kwaliteit van de individuele bijdragen waarin nieuw onderzoek wordt 

gepresenteerd en nieuwe hypotheses worden geformuleerd. Verwacht echter 

geen strak geregisseerde bundel met een collectief onderzoeksprogramma 

naar regionale en interregionale dynamieken. De diversiteit binnen regio’s 

en interacties tussen regio’s worden duidelijk geïllustreerd, maar de diepere 

vraag naar de oorzaken van deze convergente en divergente regionale en 

interregionale patronen en ontwikkelingen ontbreekt. In het nawoord 

van deze bundel geeft Wim Blockmans wel een eerste voorzet voor een 

analytisch kader voor de studie van regionale demografische, economische en 

politiek-institutionele dynamieken binnen de Lage Landen. Eerder dan een 

programmatorische verzamelbundel voor regionaal-historisch onderzoek in 

de Lage Landen, zijn de bijdragen in dit boek vooral waardevolle bouwstenen 

voor toekomstig onderzoek naar de achterliggende oorzaken van regionale 

divergenties en convergenties in de Nederlanden en hun aangrenzende 

gebieden. 

Thijs Lambrecht, Universiteit Gent 
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Arnoud-Jan Bijsterveld en Véronique Roelvink (eds.), Rondom Sint-Oedenrode. Macht, religie en 

cultuur in de Meierij (Woudrichem: Uitgeverij Pictures Publishers, 344 pp., isbn 978 94 92576 01 9).

Eind 2016, vlak voordat de Noord-Brabantse gemeente Sint-Oedenrode 

opging in de fusiegemeente Meierijstad, verscheen een bundel (onder 

redactie van Arnoud-Jan Bijsterveld en Veronique Roelvink) waarin nieuw 

onderzoek over de geschiedenis van de voormalige gemeente wordt 

gepresenteerd. In zeventien bijdragen richten academici en heemkundigen 

hun aandacht op de hoogmiddeleeuwse heren van Sint-Oedenroede, op de 

legendarische stichteres van de middeleeuwse kerk en op de diverse wijzen 

waarop de plaatselijke heilige, Sint-Oda, eeuwenlang werd vereerd. Aan de 

hand van een uitzonderlijk rijk en gevarieerd corpus van diplomatische, 

hagiografische, verhalende, iconografische, musicologische en materiële 

bronnen passeert zo’n 1300 jaar Rooise geschiedenis de revue, vanaf het 

midden van de achtste eeuw. Het resultaat is een multidisciplinaire en rijk 

geïllustreerde bundel die nieuwe aspecten van de geschiedenis van Sint-

Oedenrode en haar heilige blootlegt, vroegere hypotheses hierover ter 

discussie stelt en belangrijke aspecten van de Rooise geschiedenis in een 

ruimer kader plaatst. 

De bijdragen worden in vier thematische luiken gepresenteerd. 

Het eerste deel, ‘Sint-Oedenrode en de macht van de Van Rodes’, is gewijd 

aan de sociale positie van de telgen van het hoogmiddeleeuwse adellijke 

geslacht Van Rode, hun goederenbezit en het gebied waarin zij hun invloed 

en rechtsmacht konden doen gelden. In dit luik komen ook de resultaten 

van de recente archeologische opgravingen van een groot gedeelte van 

het vroegere burchtterrein van de Van Rodes en hun opvolgers aan bod. 

Dit grootschalige bodemonderzoek uit de periode 2003-2009 leverde 

een indrukwekkend aantal bodemsporen en vondsten op, waaronder een 

Hellenistische gem (gesneden edelsteen) van amethist uit ca. 200 v.C. met 

een portret van de Griekse halfgod Herakles. In ‘Sint-Oda: een heilige en 

haar vroege verering’ richten verschillende historici, een musicologe, een 

architectuurhistorica en een filoloog zich op de verschillende vormen die de 

verering van Sint-Oda (een blinde, van oorsprong Schotse prinses die zich 

begin achtste eeuw in Sint-Oedenrode als kluizenares zou hebben gevestigd) 

aannam in de Middeleeuwen en de zestiende eeuw: gaande van een kerk- en 

kapittelsstichting ter ere van haar, via de optekening en herwerking van 

haar levensverhaal, tot de viering van haar sterfdag als hoogfeest in het 

Bossche Sint-Janskapittel. Een korter, derde luik, ‘Hildewaris: legende of 

werkelijkheid’, tracht meer licht te werpen op de identiteit van een zekere 
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Hildewaris, die in verschillende bronnen te boek staat als stichteres van de 

middeleeuwse Sint-Odakerk. Een analyse van deze geschreven bronnen 

wordt aangevuld met de resultaten van een onderzoek uit 2004 naar 

stoffelijke resten die mogelijk van haar waren. Het laatste deel, ‘Sint-Oda: 

haar relieken en haar voortleven’, gaat dieper in op de verering van Sint-Oda 

en de fascinerende lotgevallen van haar relieken vanaf de zestiende tot diep 

in de twintigste eeuw. Onder meer de invloed van de contrareformatie op de 

Sint-Odaverering en de niet-aflatende pogingen van de plaatselijke pastoor 

om die verering nieuw leven in te blazen in de eerste helft van de twintigste 

eeuw komen hier aan bod. In dit deel worden ook de resultaten voorgesteld 

van een onderzoek uit 1996 naar de primaire en secundaire relieken van de 

heilige, waarbij onder meer bleek dat de stoffelijke resten die aan haar werden 

toegeschreven uit de derde of vierde eeuw stammen (en dus niet uit de achtste 

waarin Sint-Oda zou hebben geleefd). Bij dit onderzoek dook een uiterst 

zeldzame liturgische kam uit de twaalfde eeuw op, die na verlies van zijn 

eerste functie in de Late Middeleeuwen een tweede leven heeft gekregen als 

attribuut van Sint-Oda. 

Een opvallende rode draad in de bundel is de grote aandacht voor het 

bronnenmateriaal waarop de verschillende bijdragen steunen. Zo is er een 

Nederlandse vertaling bijgevoegd van de middeleeuwse vita van Sint-Oda, 

evenals een editie en vertaling van het ‘Odagedicht’ uit 1570 van de hand 

van de Rooise kanunnik Willem van de Ven. Dit laatste geschrift – een sterk 

bewerkte en gelatiniseerde versie van het levensverhaal van Sint-Oda – kwam 

tot stand in het kader van de beginnende contrareformatie in Noord-Brabant. 

Zoals Michiel Verweij in het bijhorende artikel illustreert, staat het gedicht 

boordevol referenties aan het werk van de Romeinse dichter Vergilius. 

Maar ook in de andere bijdragen is het onderliggende bronnencorpus nooit 

veraf: telkens stellen de auteurs de gehanteerde bronnen uitvoerig voor, 

evalueren ze de betrouwbaarheid ervan en melden ze eventuele afwijkende 

interpretaties van deze bronnen door andere auteurs. Citaten van geschreven 

bronnen en afbeeldingen van iconografische, musicologische en materiële 

bronnen brengen de lezer dichter bij het materiaal waarmee de auteurs 

aan de slag gingen. Die transparantie is het gevolg van de expliciete keuze 

van de redacteurs om ‘alles zo zorgvuldig mogelijk te documenteren’ voor 

toekomstige onderzoekers. Zoals Bijsterveld in de inleiding aangeeft, zorgt 

dit uitgangspunt ervoor dat de bundel bij momenten ‘stevige kost’ is, zeker 

voor lezers die niet academisch geschoold zijn. Daar komt bij dat niet alle 

auteurs erin slagen hun bronnencorpus en de bijhorende problematieken op 

een heldere manier voor te stellen. Toch wegen de voordelen van deze aanpak 

ruimschoots op tegen de nadelen: bronnentransparantie biedt een duidelijke 

meerwaarde voor het academisch debat, speelt een rol in het initiëren van 

nieuw onderzoek en brengt in dit geval ook niet-academici in contact met 

geschreven, iconografische en materiële bronnen waar zij doorgaans ver 

vandaan worden gehouden.



Een andere rode draad in de bundel is de factor ‘macht’, vooral de 

manier waarop actoren macht verwierven, uitten en in stand probeerden te 

houden. In dit kader schetst Sem Peters mooi hoe de verwerving van Sint-

Oedenrode door de graven van Gelre (omstreeks het derde kwart van de elfde 

eeuw) en de hertogen van Brabant (in 1231) gepaard ging met grootschalige 

ingrepen in het burchtterrein, onder meer op het vlak van bebouwing en 

verdedigingswerken. De meest uitgewerkte casus over ‘macht’ in de bundel 

betreft de telgen van het geslacht van Rode: de nauwgezette analyses 

van Bijsterveld en Van Asseldonk tonen aan dat de Rodes in de twaalfde 

eeuw bezittingen en rechtsaanspraken hadden tot ver buiten de directe 

omgeving van Sint-Oedenrode, bepaalde grafelijke rechten uitoefenden 

en geregeld vertoefden aan de hoven van de keizer en de bisschoppen 

van Luik en Utrecht. Volgens Den Hartogs studie naar de middeleeuwse 

Sint-Odakerk moet er zelfs al een eeuw vroeger sprake zijn geweest van 

contacten vanuit Sint-Oedenrode met het keizerlijke hofmilieu: de Sint-

Odakerk werd immers naar Ottoons model opgetrokken, naar schatting 

in het eerste kwart van de elfde eeuw, in een periode waarin soortgelijke 

kerken in het noordoostelijke deel van het hertogdom Brabant (in de elfde 

en twaalfde eeuw vaak ‘Texandrië’ genoemd) steevast werden gebouwd op 

initiatief van leden uit de keizerlijke entourage. Bijzonder interessant is 

de rol die religieuze initiatieven volgens Bijsterveld hebben gespeeld in de 

ruimere machtspolitiek in de regio. Zo argumenteert hij overtuigend dat de 

overbrenging van de relieken van Sint-Oda omstreeks 1100 op initiatief van 

Arnold van Rode ook als een strategische zet van de edelman moet worden 

gezien om de status van zijn eigen geslacht te vergroten. Mogelijk hadden 

leden of verwanten van dit geslacht al eerder een soortgelijke strategie 

toegepast door een initiërende rol te spelen bij de bouw van de kerk en de 

stichting van het bijhorende kapittel in Sint-Oedenrode. Ook de optekening 

van het levensverhaal van Sint-Oda in de dertiende eeuw door een Rooise 

kanunnik hoeft niet enkel een religieuze, maar kan ook een sociaal-politieke 

functie binnen de plaatselijke gemeenschap hebben vervuld. 

Rondom Sint-Oedenrode is dankzij de bronnendiversiteit en 

-transparantie, alsook de rijkdom aan behandelde thema’s en de kadering 

van onderzoeksresultaten in ruimere historische debatten niet alleen 

relevant voor inwoners van de voormalige gemeente Sint-Oedenrode. De 

bundel biedt immers ook interessante inzichten voor onderzoekers die zich 

toeleggen op religieuze, bouwkundige, literaire, musicologische en politieke 

aspecten van het verleden van hertogdom Brabant en, meer algemeen, de 

Nederlanden voor de periode 700-1970. In dit opzicht is het jammer dat de 

bundel geen besluitende bijdrage bevat die de meerwaarde en de resultaten 

van de multidisciplinaire aanpak nog eens kernachtig samenvat, want net 

op dat vlak kan Rondom Sint-Oedenrode functioneren als een voorbeeld voor 

toekomstige projecten rond lokale geschiedschrijving. Dat niet alle auteurs 

teruggrijpen naar academische literatuur en comparatief onderzoek om 



hun vaststellingen te verklaren en in een ruimer kader te plaatsen, voelt 

bovendien aan als een gemiste kans. In enkele bijdragen blijft daarnaast 

vakterminologie onverklaard: voor het brede publiek dat deze bundel 

beoogt te bereiken, zal dit een hindernis vormen bij het leesproces. Dit 

staat overigens in groot contrast met andere artikels in de bundel waarin 

de lezer in een toegankelijke en heldere taal doorheen complexe bronnen 

en onderzoeksresultaten wordt geleid. Maar het geheel in beschouwing 

genomen, zijn deze schoonheidsfoutjes snel vergeven. Wat op tafel ligt is een 

bundel die zowel zijn dienst zal bewijzen aan toekomstige onderzoekers, 

alsook aan alle geïnteresseerden in de Rooise geschiedenis. 

Valerie Vrancken, Rijksarchief Leuven
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Conrad Gietman (ed.), Huis en habitus. Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen. 

Opstellen voor prof. dr. Yme Kuiper, aangeboden bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Historische 

Buitenplaatsen en Landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen (Adelsgeschiedenis 15; 

Hilversum: Verloren, 2017, 487 pp., isbn 978 90 8704 666 8).

Op 1 september 2017 eindigde de aanstelling van Yme Kuiper als eerste 

bijzonder hoogleraar Historische Buitenplaatsen en Landgoederen aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Deze bundel commemoreert in de eerste plaats 

zijn afscheid, maar de diversiteit van de bijdragen, samen met de verschillende 

generaties van onderzoekers die eraan hebben meegewerkt, maken dit boek 

veeleer een hommage aan Kuipers carrière als geheel. Niettegenstaande 

Kuipers engagement met een breed scala aan onderzoeksthema’s gedurende 

zijn academische staat van dienst, vormt deze bundel op thematisch vlak een 

vrij gefocust geheel. De ondertitel ‘Over kastelen, buitenplaatsen en notabele 

levensvormen’ dekt de thematische lading van de bijeengebrachte studies 

dan ook goed, al ligt het zwaartepunt hier om begrijpelijke redenen toch 

specifiek op sociaal-culturele elites en hun buitenplaatsen in de Noordelijke 

Nederlanden gedurende de negentiende eeuw en slechts in mindere mate 

op een breder Europees perspectief binnen een ruimere tijdsperiode. Zoals 

Rob van der Laarse schrijft in de inleiding, geeft de bundel vooral een goed 

overzicht van de status quaestionis binnen dit onderzoeksveld (18). Een deel van 

de auteurs biedt daarnaast ook een reflectie op de historiografie van Europees 

eliteonderzoek in het algemeen. Wellicht de grootste sterkte van deze bundel 

is de manier waarop academisch en niet-academisch onderzoek geïntegreerd 

worden in één boek.

De redacteuren hebben de meer dan dertig bijdragen ingedeeld in 

drie opeenvolgende delen volgens goed gekozen categorieën, al vertonen 

die vanzelfsprekend overlap. De eerste categorie, ‘huis en goed’, bevat vooral 

lokale en regionale studies over de historische ontwikkeling van ‘buitens’, die 

we kunnen definiëren als landelijk gelegen, al dan niet periodiek bewoonde 

residenties van een sociaal-culturele elite, die in de Noordelijke Nederlanden 

sinds de zestiende- en vooral zeventiende eeuw ontstonden en meestal een 

recreatieve functie hadden (59-60, 62-64). Gerrit van Oosteroms bijdrage 

over Abcoude is een goed voorbeeld van hoe een dergelijke lokale studie een 

concreter inzicht kan bieden op een breder regionaal fenomeen. In dit geval 

vult zijn artikel een leemte in het onderzoeksveld die Yme Kuiper in 2012 

signaleerde, namelijk de rol van boer, boerin en boerderij, en het agrarisch 

landschap in de ontwikkeling van de Nederlandse buitenplaatscultuur ten 
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tijde van de Republiek. Van Oosterom beargumenteert overtuigend dat het 

de boeren waren die de buitenplaatsen in deze periode ‘duurzaam rendabel’ 

hielden (124). Met deze rurale agency plaatst hij een belangrijke kanttekening 

bij de tot dusver vermeende dominantie van de Amsterdamse heren. 

Daarnaast bevat dit deel van de bundel ook meer overkoepelende 

studies. Ben Olde Meierink, een van de redacteuren, die eerder samen met 

Kuiper een bundel over buitenplaatsen publiceerde, gaat in op de zestiende-

eeuwse oorsprong van de buitenplaats in Noord-Nederland. Hij demonstreert 

de variatie aan soorten landhuizen binnen de adellijke wooncultuur in deze 

regio in de daaropvolgende eeuwen (71). In dit deel zijn daarnaast meer 

thematische stukken opgenomen, zoals dat van Hans Renes over het gebruik 

van water bij historische buitenplaatsen (van militair tot esthetisch). Renes 

besteedt in deze sterke bijdrage veel aandacht aan de rol van geografische 

factoren, zonder te vervallen in determinisme. 

De tweede categorie, ‘notabele identiteiten en distinctie’, vertoont 

de minste cohesie, aangezien deze studies geografisch, chronologisch en 

thematisch sterk uiteenlopen. Tegelijkertijd bevat dit deel bijdragen die de 

bredere relevantie van eliteonderzoek tonen. Goede voorbeelden hiervan 

zijn Wijnand Mijnhardts bespreking van de geschiedenis en historiografie 

van de rol van notabelen (rijke grondbezitters) in het Nederlandse politiek 

bestel tussen de late achttiende en vroege twintigste eeuw, of Paul Janssens 

verkennende studie naar de banden tussen de Belgische adel en de paus in de 

negentiende en twintigste eeuw. 

Evenwel, de term habitus in de titel wekt een licht verkeerde indruk, 

vooral wat het tweede deel van de bundel betreft. Ten eerste wordt deze term 

pas aan het einde van het boek gedefinieerd, in het stuk van Maria Malatesta 

(309). Ten tweede is dit artikel de enige bijdrage waarin Pierre Bourdieu’s 

concept expliciet wordt toegepast. Vervolgens is Arie van Steensel de enige 

auteur die het werk van Bourdieu echt kritisch toepast, in zijn studie over 

vorstelijke ridderorden. Van Steensel wijst namelijk op de historische 

continuïteit van ridderorden als middelen van ‘distinctie’ voor de elite, maar 

toont ook aan dat de moderne ridderorden qua functie en institutioneel- 

en ideologisch karakter sterk zijn komen te verschillen van die uit de Late 

Middeleeuwen. Op zich is het geen probleem dat de andere auteurs niet 

ingaan op Bourdieu, maar het vooropstellen van de termen habitus en (in 

mindere mate) distinctie creëert een verkeerde verwachting. 

De bijdragen in het derde deel van deze bundel, ‘De buitenplaats 

herinnerd’, gaan vooral in op de betekenis van buitenplaatsen als historisch 

erfgoed. Deels gaat het hier om historische studies over de evoluerende 

betekenis van de buitenplaats. Zo onderzoekt Fred Vogelzang continuïteit en 

verandering in de rol van Utrechtse ridderhofsteden als dragers van adellijke 

status tussen de zestiende- en late achttiende eeuw. Andere bijdragen in dit 

deel gaan meer in op het behoud van historische buitens. Sommige studies, 

zoals die van René W. Chr. Dessing, Vincent Sleebe en Elyze Storms-Smeets, 



richten zich op de vraag hoe men in het verleden is omgegaan met erfgoed. 

Hanneke Ronnes daarentegen onderzoekt de hedendaagse productie en 

consumptie van erfgoed, en komt tot de conclusie dat commercialisering 

en infantilisering momenteel de boventoon voeren bij de presentatie van 

museale kastelen en buitenplaatsen aan het Nederlandse publiek.

De combinatie van historische en hedendaagse, academische en 

niet-academische perspectieven op de buitenplaats is misschien wel het 

interessantste aspect van dit boek. Rob van der Laarse wijst in de inleiding 

op de ‘academisering’ van het eliteonderzoek vanaf de jaren 1990. Het 

merendeel van de auteurs vervult inderdaad een universitaire functie (15). 

Maar de meeste van hen hebben – net als Yme Kuiper – daarnaast nauwe 

banden met culturele instellingen en erfgoed-organisaties. Een aantal 

auteurs is bovendien in het geheel niet werkzaam in academia. Die hybride 

aard van het eliteonderzoek biedt de mogelijkheid tot een bredere reflectie 

op de rol die historisch erfgoed als buitenplaatsen speelt – of zou moeten 

spelen – in de huidige Nederlandse samenleving en de rol die de academische 

geschiedschrijving daarin kan vervullen. Het artikel van Ronnes geeft hier 

een aanzet toe, maar deze kwestie had beter uitgelicht kunnen worden in 

een reflecterende synthese (nu wordt het onderwerp alleen aangestipt in de 

inleiding). Nochtans maakt de immense lading kennis en onderzoek die dit 

fraai vormgegeven boek tentoonspreidt het van grote waarde voor zowel 

academici als niet-academici die zich interesseren voor Nederlands historische 

elites en/of hun buitenplaatsen. Tegelijkertijd is deze bundel een geslaagde 

bekroning van Yme Kuipers indrukwekkende carrière.

Jim van der Meulen, Universiteit Gent
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Isabelle Doucet, The Practice Turn in Architecture: Brussels after 1968 (New York: Routledge, 2015, 

224 pp., isbn 9781472437358).

In The Practice Turn in Architecture: Brussels after 1968, belicht 

architectuurtheoretica Isabelle Doucet (University of Manchester, uk) de 

na-oorlogse Europese architectuurkritiek aan de hand van een gevarieerde 

selectie aan casussen uit de bewogen twintigste-eeuwse stadsgeschiedenis van 

Brussel. In tegenstelling tot de klassieke externe ‘autoritaire’ benadering van 

architectuurtheorie, draait de auteur het onderzoeksperspectief om en start ze 

haar architectuurkritische lezing van binnenuit. Op die manier tracht ze grip 

te krijgen op de complexiteit van de architectuurpraktijk en de netwerken 

tussen de verschillende actoren, gaande van burger tot beleid. Haar kritiek 

richt zich daarom in de eerste plaats op de dominerende aanpak als derde 

partij van vóór de zogenaamde practice turn. 

De heersende architectuurkritiek uit de tweede helft van de twintigste 

eeuw trachtte ‘krachtlijnen en onderdrukkingen van buitenaf’ te ontmaskeren 

(22). Door de over-geïntellectualiseerde aard van de kritiek ontstond er een 

sterke splitsing tussen architectuurtheorie en architectuurpraktijk. Vanaf het 

einde van de jaren negentig zien we echter een kentering, de zogenaamde 

practice turn, die aanstuurde op het verschuiven van de nadruk op de theorie 

over architectuur naar de realiteit van architectuur en van het bouwen. In 

navolging daarvan begon Doucet haar onderzoek niet van bovenaf, maar 

middenin haar onderzoeksobject: de stad Brussel in al haar gelaagdheid. 

Dit heeft geresulteerd in een gecontextualiseerde, realistische, maar ook 

beladen kritiek op de architectuurpraktijk. Doucet tracht, in navolging van 

pioniers als de Belgische filosofe Isabelle Stengers, enerzijds tot hernieuwde 

inzichten te komen door zich als modest witness middenin het complexe 

netwerk van stedelijke actoren te begeven, en anderzijds in datzelfde 

onderzoeksproces ook als betrokken partij transformaties los te weken. Kort 

gesteld is dit boek een pleidooi voor een vanuit de praktijk gevoerd debat dat 

aan de hand van een analyse van architectuurpraktijken in diverse specifieke 

projecten op zoek gaat naar inzetbare methodes en tools voor een beladen en 

gecontextualiseerde architectuurkritiek.

Nadat Doucet de door haar toegepaste methode als criticality-from-

within heeft toegelicht en gesitueerd in een ruimere onderzoekscontext, duidt 

ze door middel van welgekozen voorbeelden het bereik van deze methode. 

Aan de hand van beschrijvingen van verschillende, uiteenlopende projecten 

bevestigt Doucet haar bedenkingen aangaande  de bestaande opvatting over 

architectuurkritiek. Haar pragmatische aanpak als modest witness biedt daarbij 
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verbredende inzichten in de complexiteit van stedelijke netwerken en actoren. 

Vanwege de moeizame, gefragmenteerde planningscontext, het dubieuze 

stedenbouwkundige verleden dat te vaak uitging van een kaalslag en de 

kritiek daarop, is Brussel in dit opzicht een uitgelezen onderzoeksobject. 

Uitdrukkingen als skieven architek in het Nederlands en Bruxelisation in het 

Frans weerspiegelen immers nog steeds de bittere nasmaak van megalomane 

stadsprojecten (Justitiepaleis, Europawijk, Manhattenwijk etc.) en de kritiek 

hierop van een groot aantal inwoners van Brussel (158). Drie van de in het 

boek uitgewerkte cases worden hieronder toegelicht.

Doucets casestudies beginnen in de jaren 1970, die gekleurd waren 

door het politiek en esthetisch activisme van getekende ‘counter-projecten’ 

als reactie op de destijds heersende modernistische stadsprojecten. Deze 

geïllustreerde manifesten fungeerden als politiek en esthetisch instrument 

om het ongenoegen met de megalomane stedelijke ontwikkelingen te 

duiden. De traditionalistische tegen-ontwerpen brachten een getekend 

alternatief voor het modernistische bouwproject om zo een verdere kaalslag 

tegen te gaan. Uitvoerige debatten werden onder meer gevoerd over de 

Manhatten kantoorwijk in Schaarbeek en de heraanleg van het gebied boven 

de ondergrondse delen van de Noord-Zuid treinverbinding waarbij volledige 

stadsdelen werden afgebroken. Dankzij de makkelijke leesbaarheid van 

de getekende projecten, de afbeeldingen van lokale ambachtslieden en de 

herkenbaarheid van de locaties vormden de getekende counter-projecten een 

pragmatische, lokaal ingebedde kritiek. Doucet schetst hiermee de methodiek 

van een, weliswaar radicale, vorm van criticality-from-within.

Vervolgens behandelt Doucet een minder directe methode, zoals die 

van Recyclart. Hiermee biedt ze inzicht in de modus operandi van een door 

de overheid gesteund, kritisch collectief. Het gaat hier om een groep die aan 

de hand van specifieke ingrepen in de openbare ruimte (festivals, stedelijk 

meubilair, installaties enzovoort) maatschappelijke thema’s als ongelijkheid, 

publieke ruimte, culturele diversiteit aansnijdt. Deze participatieve projecten 

bieden dankzij overheidsfinanciering kritiek van binnenuit en stellen nieuwe, 

alternatieve routes voor die de stedelijke ontwikkeling kan bewandelen.

Daarnaast behandelt de auteur ook de potenties en struikelblokken 

van de Brusselse Wijkcontracten, die participatieve stadsontwikkeling 

moeten stimuleren. Een voorbeeld hiervan is de commotie rond de urinoirs 

in de Aarschotstraat in Schaarbeek, een straat die bekend staat voor zijn 

raamprostitutie, sluikstorten en geluidsoverlast. De ludieke bewonersactie 

‘Ceci n’est pas un urinoir’ uit 2008 was een reactie op het voortdurende 

wildplassen in die buurt. Nochtans had het wijkcontract dat in 2002 van start 

ging reeds de plaatsing van twee urinoirs voorzien, maar het begrotelijke 

en onaangename onderhoud ervan leidde tot verval en belasting van de 

buurt. Pas toen de buurtbewoners als protest valse elektrische kabels, 

wegmarkeringen en ‘spatborden’ plaatsten, werd het probleem in 2010 

aangepakt met een ‘Plan Hygiénique’. Als reactie op het aanhoudende 



burgerprotest kwam er in 2013 geld vrij voor de installatie van acht nieuwe 

urinoirs (163). Aan de hand van deze voorbeelden schetst Doucet het belang 

van de meest ‘banale’ en vaak vergeten actoren binnen participatieve 

projecten, zoals een wijkcontract en de onbekwaamheid van het Brusselse 

planningsorgaan om dit te omarmen. 

Pragmatisme staat in het boek centraal: zowel wat de kritiek op 

de autoritaire, kritische theorie van vóór de practice turn betreft, als ook 

de pragmatische wijze waarop de auteur haar kritiek verwoordt. Door de 

juxtapositie van het ‘banale’ voorbeeld van de urinoirs met de academische 

counter-projecten en Recyclart, houdt Doucet een pleidooi voor het in 

de aandacht brengen van de vele verschillende stedelijke actoren en hun 

netwerken. Haar methode biedt een verbredende, realistischere kijk op de 

relatie tussen beleid, inwoners en de mogelijkheid tot samenwerking tussen 

stradsbesturen en stedelingen. Doucet pleit ook daarom voor het belang 

van het au sérieux nemen van de verschillende actoren. Omdat Doucet zich 

beroept op de Actor Network Theory (ant), Science Technology Studies 

(sts) en Stengers’ opvatting van complexiteit, is dit boek een zoektocht als 

openminded, modest witness naar het conglomeraat van belanghebbenden en 

hun specifieke rollen. De verscheidenheid aan de besproken voorbeelden 

onderstreept de noodzaak van een transitie naar een complexere benadering 

van architectuurkritiek.

De logische opbouw van de publicatie en elk hoofdstuk, waarin telkens 

één kritisch concept wordt uitgediept, zorgt ervoor dat de afzonderlijke 

delen ook op zichzelf gelezen kunnen worden. Toch slaagt Doucet erin om de 

‘losse’ cases te verknopen tot een vloeiend geheel dat criticality-from-within in 

de praktijk omzet. Overigens zorgt de toegankelijke schrijfstijl en selectie van 

onderwerpen ervoor dat het boek door een breed publiek kan worden gelezen. 

Ook daarom is dit boek een aanrader, niet alleen voor wie betrokken is bij het 

debat rond architectuurkritiek, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is 

in de haat-liefde verhouding van de Brusselaren met hun stad.

Frederik Vandyck, Vrije Universiteit Brussel
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Jeroen Cornilly, Architect en Ambtenaar. De West-Vlaamse provinciaal architecten en de 19e-eeuwse 

architectuurpraktijk (Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2016, 349 pp., isbn 9789462700819).

Nog niet zo lang geleden kon de architectuur van de negentiende eeuw, 

zeker bij het grote publiek, op weinig waardering rekenen. Lange tijd hield 

het beeld stand van een tijdperk waarin stijlnamaak domineerde en matige 

architecten de dienst uitmaakten. Dit veranderde pas rond 1900 toen een 

tijdperk van Nieuwe Kunst aanbrak. In deze tijd boorden kunstzinnige 

architecten een geheel nieuwe vormentaal aan, waarna een avant-garde 

in de jaren twintig zorgde voor de doorbraak van het internationale 

Modernisme, dat definitief afstand leek te nemen van het verleden. Sommige 

architectuurhistorici beschouwden de negentiende eeuw echter al eind jaren 

zeventig als een fascinerend tijdperk waarin vernieuwingen elkaar vooral 

na 1850 in hoog tempo opvolgden. Aanvankelijk richtte men zich vooral 

op het blootleggen van de persoonlijke werkwijze en belangrijkste werken 

van enkele vooraanstaande architecten, maar al snel verbreedde de aandacht 

zich naar de complete architectuurpraktijk en de bouwwereld. Sinds het 

onderzoek van onder anderen Luc Verpoest in België en Auke van der Woud 

in Nederland is juist de negentiende-eeuwse architectuur een proeftuin 

geworden voor veelsoortig en gedurfd onderzoek naar onderwerpen die de 

traditionele focus op de architect als kunstenaar overstijgen. Zo is er veel 

meer aandacht gekomen voor de instituties en voor andere actoren naast de 

architect, die in wisselend verband verantwoordelijkheid namen voor bouw, 

onderhoud, restauratie of vernieuwing van architectuur. Niet zelden kan 

de historicus daarbij profiteren van veelsoortig, fascinerend en een grote 

hoeveelheid bewaard gebleven schriftelijk en visueel bronnenmateriaal, dat 

hem of haar in staat stelt het traditionele beeld van de negentiende-eeuwse 

bouwkunst te nuanceren.

Het onderzoek van Jeroen Cornilly, een bewerking van zijn 

proefschrift uit 2013, behandelt de West-Vlaamse negentiende-eeuwse 

architectuurpraktijk aan het voorbeeld van provinciaal architecten, die als 

ambtenaar/architect een substantieel aandeel hadden in het bouwen in 

opdracht en onder verantwoordelijkheid van de regionale overheid, maar 

tevens een belangrijke rol speelden als adviseurs en controleurs voor de 

provincie. De auteur legt deze architectuurpraktijk bloot door de organisatie 

van het overheidsbouwen en het toezicht daarop centraal te stellen. 

Binnen een helder, in drie delen gestructureerd betoog behandelt 

Cornilly het provinciale bouwbeleid, de architect en de ‘19e-eeuwse 

tijdsgeest’. In drie hoofdstukken bespreekt hij de ontwikkelingen binnen 
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de instituties vanaf de provinciewet van 1836 en de vraag naar provinciale 

gebouwen (gerechtshoven, rijkswachtkazernes, gevangenissen, gebouwen 

van het bisdom en het Provinciaal Hof) en gemeentelijke bouwprojecten 

(vooral dorpskerken en scholen, de laatste soms gecombineerd met kleinere 

gemeentehuizen). De behoefte om binnen het West-Vlaamse territorium ook 

financieel greep te houden op de bouwactiviteit van openbare werken, leidde 

tot een sterk verambtelijkt provinciaal bouwbeleid. Voor een efficiënt apparaat 

waren gespecialiseerde ambtenaren nodig, zodat een toenemend aantal 

architecten en ingenieurs in overheidsdienst trad. Die evolueerden vervolgens 

tot controlerende ambtenaren en besteedden daarom steeds minder tijd aan 

het ontwerpen van gebouwen. 

In deel twee krijgen deze ambtenaren/architecten meer aandacht 

in een zestal hoofdstukken, waarbij hun administratieve taken en 

verantwoordelijkheden aan de hand van rijk archiefmateriaal worden 

belicht. Hun was de dagelijkse zorg toevertrouwd voor het provinciaal 

gebouwbestand en de bouwwerven, terwijl de incidentele ontwerpopdracht 

voor een prestigieus bouwproject de aantrekkelijkheid van het ambt 

vergrootte. Zo ging de opdracht voor het neogotische ontwerp van het nieuw 

te bouwen Provinciale Hof in Brugge in 1880 naar de lokale stadsarchitect 

Louis Delacenserie en naar provinciaal architect René Buyck, die volgens 

Cornilly in de geschiedschrijving ten onrechte naar het tweede plan werd 

geschoven. 

In deel 3 gaat Cornilly onder meer in op de bredere context van de 

historische cultuur van de negentiende eeuw. Provinciale architecten werden 

geacht de behoefte aan een gewenst nationaal verleden in architectuur vorm te 

geven, maar ook de ‘volkseigen’ bouwcultuur met belangrijke monumenten 

in kaart te brengen, zoals op dat moment eigenlijk overal in Europa gebeurde. 

Ook in West-Vlaanderen ging dat gepaard met soms felle debatten over 

herstel in ‘oorspronkelijke’ toestand, het bevorderen van stijleenheid of het 

‘voltooien’ van middeleeuwse kerken naar voorbeeld van gebouwen elders. 

Zo liet provinciaal architect Pieter Nicolaas Croquison zich bij de kerk van 

Wervik inspireren door voorbeelden van Viollet-le-Duc. Vanaf 1860 nam hij 

zitting in de Provinciale Commissie Monumenten naast oudheidkundigen 

en kunstkenners, waar medelid James Weale volgens Cornilly ‘ongezouten’ 

kritiek leverde op het ambt van provinciaal architect en Croquison samen met 

enkele andere architecten van ‘vandalisme’ werd beschuldigd. Hier liggen 

vergelijkingen met Frankrijk (Victor Hugo) en Nederland (J.A. Alberdingk 

Thijm) voor de hand, maar deze blijven in het boek achterwege, waardoor 

de bredere, internationale context van de West-Vlaamse ontwikkelingen 

helaas buiten beeld blijft. Ook op een ander punt is het een gemis dat de 

lezer niet wordt geïnformeerd over parallellen elders in België, in Frankrijk, 

Nederland of Groot-Brittannië, die doen vermoeden dat de West-Vlaamse 

architectuurgeschiedenis zich minder geïsoleerd voltrok dan uit deze studie 

naar voren komt. Zo wordt in het derde deel ook uitgebreid stilgestaan bij 



de groei van de kerkenbouw in deze periode, die gestimuleerd werd door het 

katholiek reveil. Provinciale architecten kregen daardoor meer gelegenheid 

het ambtelijke te overstijgen door mee te werken aan de uitbreiding en 

verbetering van het netwerk van parochiekerken in aansluiting op de 

bevolkingsgroei. De Brugse bisschop Jean-Baptiste Malou liet zich inspireren 

door het gedachtegoed van de Britse A.W.N. Pugin en stimuleerde daarmee 

vanaf de jaren 1840 in de provincie een vervanging van de neoclassicistische 

kerkbouw door een breed gedragen terugkeer naar de gotiek als uiting van 

een christelijke samenleving, die vooral in de in de talrijke plattelandskerken 

werd toegepast. Provinciale architecten, waaronder Pierre Buyck en 

Croquison, kwamen in hun ontwerpen tot een standaardisering van het 

ontwerp van neogotische en neoromaanse kerken, die bekritiseerd werd 

door de Provinciale Commissie Monumenten en uiteindelijk leidde tot een 

ontwerpverbod dat zij als overheidsarchitecten in 1883 kregen opgelegd. 

Dit laatste had echter ook te maken met een toename van goed opgeleide 

architecten en een groeiende lobby van de beroepsvereniging van architecten/

kunstenaars, die zich steeds sterker uitspraken tegen de in hun ogen 

oneerlijke concurrentiepositie van ontwerpende architecten in loondienst. 

Vanaf 1885 werd de provinciale architect daarom vooral controlerend 

ambtenaar in een hiërarchisch gestructureerde provinciale technische dienst.

Met dit uitgebreide onderzoek is een belangrijke bijdrage geleverd 

aan de Belgische geschiedenis van de negentiende-eeuwse bouwwereld en is 

de plaats daarin van de provinciaal architect genuanceerd naar voren gehaald. 

Met een heldere betoogtrant en beproefde, klassieke opmaak leest het boek 

prettig; de zwart/wit illustraties zijn gering van formaat en het kleurkatern 

met sterk verkleinde afbeeldingen van niet heel goed bewaard gebleven, 

nauwelijks leesbare bouwtekeningen, ondersteunt de tekst te weinig. Een 

register en een uitgebreide Franstalige en Engelstalige samenvatting, die nu 

ontbreken, hadden het gebruik en bereik van het boek nog kunnen vergroten. 

Dit was zeker de moeite waard geweest, want elk gedegen onderzoek naar de 

negentiende-eeuwse architectuur verdient het om ook buiten de eigen regio 

bekend en gebruikt te worden om de vele, nog weinig onderzochte parallellen 

en dwarsverbanden tussen moderne Europese bouwwerelden bloot te leggen.

Freek Schmidt, vu Universiteit Amsterdam
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Dirk Wolthekker, Alleen omdat ik een Van Hall ben. Gijs van Hall, 1904-1977 (Amsterdam: Balans, 

2017, 416 blz., isbn 9789460034688).

Wie in de jaren zestig van de vorige eeuw tot de adel behoorde, van patricische 

afkomst was of een dubbele achternaam had, liep een grote kans mikpunt 

van spot en pesterijen te worden. De oude elites waren weliswaar al voor 

de Tweede Wereldoorlog op maatschappelijk gebied grotendeels naar de 

achtergrond verdwenen, maar iemand met een adellijke of patricische 

familieachtergrond werd destijds wegens zijn of haar afkomst vaak met de 

nek aangekeken en op school getreiterd, niet alleen door medeleerlingen, 

maar soms ook door docenten. Daarom kozen velen voor een low profile. 

Adellijke titels en predicaten gebruikten ze niet langer in het openbaar, 

dubbele namen halveerden ze en zegelringen verdwenen schielijk in 

jas-, broek- of rokzak om toch vooral niet op te vallen. Naar deze recente 

geschiedenis is tot nu toe niet veel onderzoek verricht.

De belevenissen van burgemeester Gijs van Hall in het Amsterdam 

van de jaren zestig vormen echter een interessante case-study. Het was 

een woelige tijd waarin de jeugd rebelleerde en het establishment met 

demonstraties en ludieke acties tartte. In Amsterdam liep dat protest 

herhaaldelijk flink uit de hand, zoals in 1966 bij het huwelijk van prinses 

Beatrix met Claus von Amsberg. Ook de zogenoemde Telegraafrellen, die 

ook bekend staan als het bouwvakkersoproer, eindigden in geweld. Provo’s 

namen het ‘regentenmechanisme’ (nepotisme en corruptie) op de korrel, maar 

zij ageerden in feite tegen elke vorm van autoriteit. De Amsterdamse PvdA-

burgemeester Gijs van Hall stamde uit een vooraanstaand patriciërsgeslacht. 

Hij slaagde er in 1966 maar niet in de rust en openbare orde te handhaven. 

Het kabinet onder leiding van premier Piet de Jong besloot korte metten te 

maken met het gebrek aan rust en orde en vroeg de koningin daarom op 12 

mei 1967 Van Hall eervol te ontslaan. Niet eerder was een burgemeester op die 

manier naar huis gestuurd. 

Hoe dit zo kon gebeuren, is het onderwerp van Dirk Wolthekkers 

genuanceerde en voortreffelijk geschreven proefschrift, dat meer behelst dan 

de levensbeschrijving van Gijs van Hall. Het is ook een portret van een drama, 

niet alleen voor Van Hall zelf en zijn naasten, maar ook voor de hoofdstad 

en de Amsterdammers, vooral voor hen die het slachtoffer van politiegeweld 

werden. Wolthekker geeft een nieuw beeld van Van Halls burgemeesterschap 

op basis van diens persoonlijke geschiedenis. Hij voert de lezer aan de hand 

van vijf historische thema’s in tien chronologisch opgezette hoofdstukken 
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mee langs Van Halls levensloop en plaatst hem binnen zijn Amsterdamse, 

patricische familieachtergrond. 

Volgens eerdere verklaringen zou de patricische burgemeester te 

weinig oog hebben gehad voor het ontstaan van de nieuwe democratische 

bewegingen. Als we Wolthekkers verklaring accepteren, was de ‘regent’ Van 

Hall echter niet slechts het slachtoffer van de omstandigheden, zoals een 

onderzoekscommissie onder leiding van Chr. Enschedé in 1966 ook al had 

geconcludeerd. En zijn mislukken had evenmin geheel met zijn notabele 

afkomst te maken, zoals Van Hall zelf stelde. 

Wolthekker laat overtuigend zien dat dit ook aan Van Hall zelf lag. 

De voormalige bankier en verzetsheld had onvoldoende inzicht in wat het 

burgemeestersambt inhield. Hoewel zijn eerste ambtstermijn (1957-1963) 

redelijk succesvol verliep – Van Hall was onder andere verantwoordelijk voor 

de bouw van de Bijlmer, de ij-tunnel en de verzelfstandiging van de Gemeente 

Universiteit Amsterdam – ging het in zijn tweede termijn mis, vooral vanwege 

het buitensporige politieoptreden tegen demonstranten, zijn onhandige 

optreden in de media (livetelevisie deed haar intrede) en een belabberde relatie 

met ‘Den Haag’. 

Emma van Hall-Nijhoff vatte dit alles vlak na het gedwongen aftreden 

van haar echtgenoot in mei 1967 bondig samen: ‘Hij is geen politicus en 

ook geen ambtenaar. […] Hij is een zakenman.’ Dramatisch genoeg had 

Van Hall dat eerder zelf ook al ingezien. Als Wolthekker Van Hall langs een 

meetlat legt met zeven cruciale, hedendaagse criteria voor een succesvol 

burgemeesterschap, kun je alleen maar concluderen dat Van Hall niet 

geschikt was voor het ambt. Hij mag in de oorlog en in het zakenleven 

zeer verdienstelijk en succesvol zijn geweest; als bestuurder, politicus en 

burgemeester schoot Van Hall schromelijk tekort. Bestuurlijke onervarenheid 

en een naïeve visie op het burgemeesterschap braken hem op. Vooral de 

openbare orde en het politiebeleid konden Van Hall niet of nauwelijks 

interesseren, terwijl die juist tot de kerntaken van een burgemeester behoren. 

Daarmee heeft hij bijgedragen aan zijn eigen val, aldus de auteur. Ook 

persoonlijke eigenschappen waren dus in het geding. ‘Van Hall was een 

man die in een verkeerde tijd in een verkeerd metier was gerold,’ schrijft 

Wolthekker. Daarmee rijst de vraag hoe Van Hall tot burgemeester van 

Amsterdam kon worden benoemd. Dacht de regering dat zijn verzetswerk, 

zijn zakelijke successen en zijn uitgebreide netwerk hem geschikt maakten 

voor het ambt van burgemeester van de hoofdstad? 

Piet de Jong (1915-2016), voormalig onderzeebootcommandant in 

oorlogstijd, wilde bij zijn aantreden als premier in 1967 met het ontslag 

van de vertwijfelde Van Hall schoon schip maken. In diens plaats benoemde 

hij de bestuurlijk gepokt en gemazelde Ivo Samkalden. Hoewel de rust in 

de stad daarmee niet meteen weerkeerde, hield de nieuwe burgemeester de 

teugels van het gezag strak in handen. In wat in 2012 waarschijnlijk zijn 

laatste interview was, vertelde De Jong terugblikkend op zijn carrière aan 



Hella van der Wijst van het kro-programma ‘De wandeling’: ‘De hamvraag 

was uiteindelijk na lange gesprekken, zou ik deze man in tijd van oorlog aan 

boord willen hebben? En als ik dan tegen mezelf zei: nee, nou dan wou ik hem 

niet in een kabinet hebben. […] Ik ben wel eens onder water gegaan en toen 

zag ik het voorluik nog open staan, maar ik gaf wel drie claxons, omdat er een 

vliegtuig aan kwam. Dan vertrouw je volledig op de man die daarmee belast 

is. Die komt dan ook en trekt snel dat luik dicht, want anders is het einde 

verhaal.’1 Van Hall was waarschijnlijk in de ogen van De Jong niet in staat om 

te doen wat nodig was. 

Vallen er ook minpunten van deze biografie te noemen? De 

sociaalhistorische familieachtergrond in de biografische omlijsting is wat 

al te licht geschetst. Om te beginnen is de literatuur die Wolthekker heeft 

geraadpleegd beperkt. Zo komt het werk van Jaap Dronkers er met slechts 

één titel nogal bekaaid van af. Verder zou een beknopte bijlage met de 

stamboom van de familie Van Hall-Boissevain niet hebben misstaan. Ook 

zou de sociaal-economische positionering van deze familieclan met de in de 

Staatscourant gepubliceerde Noord-Hollandse lijsten van hoogstaangeslagenen 

kunnen worden geschraagd. Daarop staan niet minder dan vijf telgen Van 

Hall vermeld en acht van de familie Boissevain. Op blz. 49 staat dat de soort 

belasting die de in 1836 geboren Maurits Cornelis van Hall betaalde ‘ongewis’ 

is, maar dat wel bekend is dat hij ‘[…] een bedrag in de personele belasting 

betaalde van 4000 gulden’. Volgens de lijst van hoogstaangeslagenen 

betaalde de grootvader van de burgemeester in 1890 te Amsterdam 679,90 

gulden personele belasting, 320 gulden patentbelasting en 273,555 gulden 

grondbelasting (in Amsterdam en Laren), zodat hij in totaal voor 1.273,455 

gulden was aangeslagen. Dit zijn echter details, die nauwelijks afbreuk 

kunnen doen aan dit zeer lezenswaardige biografische portret.

Jaap Moes, Universiteit Leiden

1 Citaat op 11:45 minuten van de uitzending https://

www.npo.nl/kro-de-wandeling/27-04-2012/

kro_1521393.

https://www.npo.nl/kro-de-wandeling/27-04-2012/KRO_1521393
https://www.npo.nl/kro-de-wandeling/27-04-2012/KRO_1521393
https://www.npo.nl/kro-de-wandeling/27-04-2012/KRO_1521393
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Joris Gijsenbergh, Democratie en gezag. Extremismebestrijding in Nederland, 1917-1940 (Den Haag: 

nwo, 2016, 285 pp., isbn 978 94 028 0464 5).

Hoe kan de democratie zich tegen politiek extremisme verweren zonder haar 

eigen beginselen te verloochenen (288)? Die vraag hebben veelal juristen, 

filosofen en politicologen zich sinds het aantreden van Hitler in 1933 vaak 

gesteld. Bekend is het werk van Karl Loewenstein, de Joodse filosoof en 

politiek wetenschapper, die in 1933 nazi-Duitsland ontvluchtte. Hij kwam 

tot de slotsom dat een democratie die niet ten onder wil gaan aan haar 

eigen tolerantie ‘vuur met vuur moet bestrijden’.1 De regimes die daarin 

niet slaagden (in Italië, Duitsland), zijn inmiddels veelvuldig bestudeerd 

door naoorlogse onderzoekers.2 De politicoloog Giovanni Capoccia 

besteedde aandacht aan de liberale democratieën die er wel in slaagden hun 

democratische rechtsstaat overeind te houden door ‘de extremisten te isoleren 

en zowel repressieve als inclusieve strategieën te hanteren’.3 De verhouding 

tussen de Nederlandse democratie en politiek extremisme in het interbellum 

is vooral door de historicus A.A. de Jonge bestudeerd, in zijn Crisis en critiek der 

democratie.4 Recentelijk heeft ook de politicoloog Bastiaan Rijpkema dit thema 

opgepakt.5

In zijn proefschrift Democratie en gezag. Extremismebestrijding in Nederland, 

1917-1940 karakteriseert de historicus Joris Gijsenbergh de bestaande 

historiografie op het gebied van democratie en extremisme goeddeels als 

‘anachronistisch’ en ‘reductionistisch’. Politicologen en sociologen stellen 

‘nog altijd zelf democratiemodellen’ op en beoordelen democratievormen 

en –opvattingen uit het verleden met hedendaagse definities en normatieve 

interpretaties, stelt Gijsenbergh. Ook de nuance ontbreekt in het debat, 

zegt hij: Capoccia beschouwt iedere discussiant ofwel als democraat ofwel 

als antidemocraat en De Jonge classificeert de democratiediscussies in het 

interbellum als ‘grote’ ofwel als ‘kleine crisis’ van de democratie. Een palet 

aan gelaagde democratiedenkbeelden zien ze daarmee over het hoofd, 

betoogt de auteur (18, 227-228). In navolging van een begripshistorische 

verkenning van Henk te Velde6 wil hij daarom ‘een grotere variatie aan 

democratieopvattingen’ in beeld brengen (20-21).

Dit laatste doet hij aan de hand van het publieke debat over 

de bestrijding van politiek geweld en extremisme in het interbellum. 

Verschillende kabinetten introduceerden maatregelen als de Revolutiewet 

(1920), het Ambtenarenverbod (1933), strengere parlementaire tucht en 

het harder optreden van orde- en gezagsbewakers tegen ordeverstoringen 
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en demonstraties. Voor- en tegenstanders betoogden dat deze maatregelen 

democratisch of juist ondemocratisch waren om hun eigen standpunten 

kracht bij te zetten. Achter de discussie over extremismebestrijding, 

schrijft Gijsenbergh, ging daarom een strijd om de betekenis van het begrip 

democratie schuil. Voorstanders van het Ambtenarenverbod bijvoorbeeld 

noemden deze maatregel een ‘vereiste van een gezonde, sterke democratie’; 

tegenstanders betoogden dat de democratie erdoor ‘gekortwiekt’ werd (163-

164).

Om dit soort typeringen is het Gijsenbergh in Democratie en gezag 

te doen. In acht thematische hoofdstukken behandelt hij de aan het 

‘extremismedebat’ onderliggende democratieopvattingen. Wie denkt dat de 

democratiekritiek in het interbellum slechts vorm kreeg in een debat over 

de keuze tussen democratie en dictatuur, concludeert Gijsenbergh, heeft het 

mis. De discussianten beschouwden zichzelf op een enkeling na allemaal als 

democraat. Alleen: zij zetten het begrip democratie naar eigen hand. Over 

de precieze vorm van het democratische stelsel ontbrandde daardoor een 

levendig parlementair en publiek debat.

Door dit te historiseren, laat Gijsenbergh mooi zien hoe in de jaren 

twintig het beginsel van de volksvertegenwoordiging onaantastbaar was en 

het idee dat iedere burger het recht had in het parlement vertegenwoordigd te 

zijn, heilig was. In de jaren dertig maakten deze denkbeelden plaats voor een 

door orde- en gezagshandhaving gedomineerde opvatting over democratie. 

Alleen een beweging als Eenheid door Democratie pleitte destijds tegen de 

strafbaarstelling van bepaalde uitlatingen van alle burgers; die inbreuk op de 

grondrechten (vrijheid van vergadering, vrije meningsuiting) zou in hun ogen 

slechts orde verstorende en opruiende burgers mogen treffen. 

Hoewel de democratieopvattingen die hij bespreekt vrij helder 

gestructureerd zijn, zegt Gijsenbergh een ‘repertoirebenadering’ nodig te 

hebben om ze op een inzichtelijke manier te kunnen bespreken (23, 235). 

In zijn eigen interpretatie van het werk van Charles Tilly beschouwt hij 

1 K. Loewenstein, ‘Militant democracy and 

fundamental rights ii’, American Political Science 

Review, 31 (1937) 638-658, aldaar 656-657; 

S. Tyulkana, Militant Democracy: Undemocratic 

Political Parties and Beyond (Londen en New York 

2015) aldaar 13-14, 28.

2 Bijvoorbeeld: J.J. Linz, J.J. en A. Stepan. (eds.) 

The Breakdown of Democratic Regimes (Baltimore 

1978).

3 G. Capoccia, ‘Defending Democracy: Reactions to 

Political Extremism in Interwar Europe’, European 

Journal of Political Research 39 (2001) 431-460, 

aldaar 451-452. Zie ook: G. Capoccia, Defending 

Democracy: Reactions to Extremism in Interwar 

Europe (Baltimore 2005).

4 A.A. de Jonge, Crisis en critiek der democratie. 

Anti-democratische stromingen en de daarin levende 

denkbeelden over de staat in Nederland tussen de 

Wereldoorlogen (Assen 1993).

5 B. Rijpkema, Weerbare democratie. De grenzen van 

democratische tolerantie (Amsterdam 2015).

6 H. te Velde, ‘De domesticatie van democratie 

in Nederland. Democratie als strijdbegrip van 

de negentiende eeuw tot 1945’, Bijdragen en 

Mededelingen betreffende de Geschiedenis der 

Nederlanden 127, 2 (2012) 3-37.



zogenaamde ‘democratierepertoires’ als een ‘verzameling van ideeën en 

praktijken, (in)formele instituties, (ongeschreven) regels, actievormen, 

vertogen, stijlelementen, rituelen en symbolen, gegroepeerd rondom een 

kernwaarde’ (21-22). Op basis van een niet nader toegelicht vooronderzoek 

stelt Gijsenbergh dat er in het interbellum ‘vertegenwoordigings-, 

disciplinerings-, burgerrechten- en egaliteitsrepertoires’ bestonden. Zo 

ontstaat een ingenieus ogend methodologisch frame dat Gijsenbergh in staat 

stelt de debatten en onderliggende democratiedefinities te categoriseren. 

Ondanks de veelvuldige aanprijzingen van deze methodologische vondst 

(Gijsenberg noemt het ‘structurerend’, ‘innovatief’ en ‘van toegevoegde 

waarde’), rijst de vraag of zijn gebruik van het repertoireconcept wel zo 

verhelderend werkt.

Ten eerste voegt Gijsenbergh de daad niet bij het woord. Terwijl zijn 

definitie van ‘repertoires’ ook actievormen, vertogen, stijlelementen, rituelen 

en symbolen includeert, gaat het boek bijna uitsluitend over kernwaarden. 

In de conclusie staat dan ook te lezen dat het accent daarop heeft gelegen 

(236). Bovendien lijkt de definitie van die kernwaarden steeds te verschuiven. 

Ze worden afwisselend aangeduid als ‘essentie van de democratie’, 

‘democratieopvatting’, ‘basisbeginsel’, ‘beginsel’, ‘leidend principe’ en 

‘achterliggende gedachtes’ (23, 36). Als de achterliggende gedachtes over de 

invulling van het begrip ‘democratische rechtsstaat’ en de onderliggende 

principes het eigenlijke onderwerp van het proefschrift zijn, is dan een 

repertoireconcept echt nodig?

Ten tweede leidt Gijsenberghs gebruik van het repertoireconcept tot 

methodologische problemen. Repertoires worden als ‘constructies van de 

historicus’ getypeerd. Maar hoe construeert of reconstrueert een historicus 

die kernwaarden en doorgaans onuitgesproken democratieopvattingen? 

Volgens Gijsenbergh komen die ‘aan het licht’ (236) en zitten ze ‘verborgen’ in 

de argumenten over anti-extremistische maatregelen, waaruit de historicus 

ze kan ‘destilleren’ (23). Dit is te vaag geformuleerd. Bronnen spreken niet 

voor zich, ook niet als je ze met een repertoire benadert. Ook de historicus die 

niet anachronistisch wil zijn, maakt keuzes. Hij of zij richt zich op bepaalde 

opvattingen over democratie (in dit geval de opvattingen over gezag, de 

burger en de relatie wetgevende-uitvoerende macht) om andere opvattingen 

over democratie (bijvoorbeeld partijpolitiek, economie, buitenlands beleid) 

buiten beschouwing te laten. Dit keuzeproces had met meer uitvoerige 

voorbeelden verhelderd kunnen worden. Beter had Gijsenbergh de 

discussianten van een specifiek debat wat langer aan het woord kunnen laten 

om vervolgens te beargumenteren hoe hij in die discussie de kernwaarden 

identificeerde.

De inkijk die dit proefschrift biedt in de botsende en verschuivende 

democratieopvattingen in het interbellum is echter niet minder interessant. 

De repertoirebenadering is een retorisch middel om tegenover de ‘versimpelde 

en anachronistische modellen’ van politicologen een rijke, historiserende 



(en dus niet-anachronistische) benadering van democratie te plaatsen (23). 

Dit kan Gijsenbergh ook zonder dit concept doen, zelfs met behoud van een 

gestructureerde historische analyse. Zijn proefschrift vormt daarvan het beste 

bewijs.

Constant Hijzen, Universiteit Leiden
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Geerten Waling, Zetelroof. Fractiediscipline en afsplitsing in de Tweede Kamer 1917-2017  

(Nijmegen: Vantilt, 2017, 231 pp., isbn 978 94 600 4314 7).

Kamerleden die uit vrije wil of onder pressie hun fractie verlaten en 

vervolgens hun zetel niet opgeven, maar voor zichzelf beginnen, veroorzaken 

steevast chagrijnige gezichten. Deze ‘zetelrovers’, zoals de afsplitsers door hun 

voormalige fractiegenoten worden weggezet, doorbreken de geldende norm 

door niet langer loyaal te zijn aan de fractieleiding. In sommige gevallen gaan 

ze zelfs over tot het buitenhangen van de vuile was. De historicus Geerten 

Waling wilde een bijdrage leveren aan de kritische evaluatie van honderd 

jaar kiesrecht en gaat specifiek in op het fenomeen ‘zetelroof’ (formeel: 

fractieafsplitsing). In zijn boek analyseert hij de spanning tussen enerzijds het 

individuele grondwettelijke mandaat van Kamerleden (‘De leden stemmen 

zonder last’) en anderzijds fractiediscipline en loyaliteit aan de partij. In 

de periode 1919-2017 telde Waling 58 gevallen van zetelroof in de Tweede 

Kamer en vijf in de Eerste Kamer.

Zetelroof begint met een losse schets van de voorgeschiedenis van het 

partijwezen, waarin onder andere de overgang van het districtenstelsel naar 

het stelsel van evenredige vertegenwoordiging aan bod komt. Vervolgens 

licht Waling tien gevallen van afsplitsing uit – de eerste ‘zetelrover’ is Henri 

van Groenendael, die in 1919 de katholieke fractie verliet (maar in de Kamer 

bleef), en de laatste is Jacques Monasch, die in 2016 uit de PvdA stapte. De 

verschillende conflicten leveren naast smakelijke anekdotes ook steevast 

maatschappelijke discussies op over de vraag aan wie de zetel toebehoort 

en welke middelen waren toegestaan om de zetel van een afgescheiden 

Kamerlid te vorderen. Dergelijke debatten zijn in de twintigste en begin 

eenentwintigste eeuw dus verschillende malen gevoerd, waarbij de 

‘zetelrover’ keer op keer door zijn voormalig partijgenoten met ezelsoren 

op in de hoek werd gezet. Zetelrovers waren ‘stijfkoppig’, doorbraken 

‘de eenheid’, waren ‘onverdraagzaam’ en maakten zich schuldig aan 

‘spelbederf’.

Waling betoogt in het slothoofdstuk echter dat fractieafsplitsingen 

juist een verheugend verschijnsel zijn: zij waarborgen het open debat en 

vrijwaren de politiek van ongebreidelde partijmacht. Fractieleden horen geen 

gevangenen te zijn van een regeerakkoord, zij mogen zich niet laten knevelen 

in fractiediscipline. Hij stelt daarom dat zetelroof meer gewaardeerd mag 

worden als veiligheidsklep om de kiezersdemocratie te beschermen tegen 

tirannieke partijorganisaties. Omdat Waling steeds op dit aambeeld hamert, is 
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dit fraai uitgegeven boek eerder een uitgebreid opiniestuk dan een historische 

studie.

De auteur bekritiseert ook de recente wijziging in het interne 

Kamerreglement waardoor afgesplitste Kamerleden minder spreektijd 

en minder budget worden toegestaan dan voorheen. Die wijziging werd 

doorgevoerd na onderzoek van een commissie onder leiding van Kamerlid 

Roelof Bisschop (sgp). Het rapport ‘Fractievorming in de Tweede Kamer’ werd 

in december 2016 in de Kamer behandeld en leverde tegenstrijdige reacties 

op. Het merendeel van de Kamer oordeelde dat met het versoberen van de 

rechten voor afsplitsers slechts op de franje was bezuinigd en een minderheid 

zag het rapport als een ‘strafexpeditie’ van de gevestigde partijen tegen hun 

‘afvalligen’. Het mag geen verrassing zijn dat Waling zich bij de laatste groep 

heeft geschaard.

Zetelroof bevat een plezierige afwisseling tussen analyse en casuïstiek. 

Ook de tussenkopjes zijn goed gekozen, zoals ‘De pvv: zetelroverspartij met 

zetelroversfobie’ (127). De diverse afsplitsingen worden echter niet altijd 

even goed in de tijd geplaatst. Zo is het opmerkelijk dat de auteur geen 

aandacht schenkt aan de hoos van afsplitsingen in de jaren 1966-1971, toch 

een hoogtepunt in honderd jaar zetelroof. Ook lijkt hij soms wat eenzijdig 

in zijn oordelen over politici. Met instemming neemt hij een citaat over van 

Wilders’ biograaf Fennema, die verklaart dat het met de komst van vvd-

fractievoorzitter Hans Dijkstal leek ‘of de grijze muizen regeerden’ (118); even 

verderop bleek ‘de gewezen hardliner Van Aartsen’ ‘een softie’ (123).

Walings argumenten kan ik grotendeels volgen. Partijen hebben 

inderdaad zelf ook aandeel in het vertrek van een lid uit hun midden en 

zouden er ofwel meer aan kunnen doen dat te voorkomen, ofwel niet zo 

moeten zeuren als iemand uit de fractie stapt. Helaas gaat Waling voorbij 

aan een van de belangrijkste kenmerken van de recente parlementaire 

geschiedenis: de zoektocht naar consensus. Bij het onderhandelen tussen 

minderheden hoort onlosmakelijk het sluiten van compromissen, ook binnen 

fracties. In het boek komt een citaat van toenmalig fractievoorzitter Jozias 

van Aartsen voor, die in september 2004 in een interview in de Volkskrant naar 

aanleiding van het vertrek van Geert Wilders uit de vvd-fractie zei: ‘De kern 

van de zaak is dat je als fractie een team bent’ (126). Ook dat lijkt me essentieel. 

Voetballers die op het veld alleen voor eigen scoringskansen gaan, wekken niet 

voor niets irritatie en dragen zelden bij aan succes.

Tegen de achtergrond van dalende ledentallen van politieke partijen 

en de komst van nieuwe bewegingen biedt dit boek interessante stof tot 

nadenken over de toekomst van de vertegenwoordigende democratie.

Anne Bos, Radboud Universiteit
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K. Heyning, Turbulente tijden. Zorg en materiële cultuur in Zierikzee in de zestiende eeuw (Hilversum: 

Verloren, 2017, 317 pp., isbn 9789087046408).

Turbulente tijden biedt een uniek beeld van hoe het was om op te groeien in 

Zierikzee in de zestiende eeuw, door weeskinderen uit die stad te volgen 

van hun geboorte tot het bereiken van de volwassen leeftijd. Katie Heyning 

maakte gebruik van het archief van de weeskamer, een instelling die toezicht 

hield op de erfenis van kinderen die één of beide ouders hadden verloren. 

Naar deze administratie is door historici nauwelijks omgekeken en dat is 

volledig ten onrechte, zo mogen we op basis van deze studie concluderen: 

de documenten die werden verzameld door de weesmeesters die aan het 

hoofd van de weeskamer stonden, leveren een schat aan informatie op over 

opvoeding, opgroeien en de eerste stappen op weg naar volwassenheid. 

Daarnaast verschaft het weeskamerarchief inzicht in het consumptiegedrag 

en de materiële cultuur in Zierikzee.

Minderjarigen die één of beide ouders hadden verloren – en dat 

waren er nogal wat – hadden recht op een erfdeel, dat in de regel werd 

beheerd door een voogd: de overgebleven ouder of een familielid. Voogden 

mochten voor het onderhoud en de opvoeding een beroep doen op het erfdeel. 

Waarschijnlijk om misbruik te voorkomen, richtten vele steden in de late 

vijftiende eeuw weeskamers op, waar weesmeesters toezicht hielden op het 

financieel beheer van voogden. In een jaarlijks overzicht moesten de voogden 

inzicht geven in de inkomsten van het erfdeel – zoals de huurinkomsten 

van onroerend goed – en de uitgaven gedaan ten behoeve van het weeskind 

verantwoorden. Het archief van de weeskamer in Zierikzee bevat vele 

tientallen jaaroverzichten, opgesteld door de voogden van meisjes en jongens 

die hadden geërfd. Dit is het materiaal waarop Heyning haar collectieve 

biografie van kinderen en jongeren in zestiende-eeuws Zierikzee heeft 

gebaseerd.

Als kinderen bij hun geboorte een ouder verloren – wanneer 

bijvoorbeeld hun moeder het leven liet in het kraambed – kregen ze een 

voogd toegewezen, die verantwoordelijk bleef tot het kind meerderjarig 

werd. Meisjes waren aan het begin van de zestiende eeuw volwassen zodra 

zij de zestienjarige leeftijd bereikten, later in de eeuw werd dit verhoogd 

naar twintig jaar. Jongens stonden steeds tot hun twintigste onder voogdij. 

Het weeskamerarchief bevat de financiële administratie van voogden van 

baby’s, peuters, kleuters, kinderen, en jongvolwassenen. In Turbulente tijden 

lezen we over vaders die bij het overlijden van de moeder in het kraambed 
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spoorslags op zoek moesten gaan naar een ‘min’ die de zorg voor de zuigeling 

op zich nam, of naar een dienstbode die de wat oudere kinderen in het 

gareel kon houden. Het weeskamerarchief biedt ook gedetailleerd inzicht 

in het onderwijs, dat natuurlijk een forse kostenpost was. Heyning slaagt 

erin een prachtig beeld te schetsen van onderwijs voor meisjes en dat voor 

jongens, en nuanceert genderverschillen die eerder door historici werden 

gesuggereerd. Zo blijken niet alleen Zierikzeese jongens, maar ook meisjes 

de Franse school bezocht te hebben. Daarnaast volgden meisjes ook geregeld 

een vervolgopleiding buiten Zierikzee aan gespecialiseerde meisjesscholen 

of bij particulieren, waar zij een vak konden leren. Aangezien de wezen en 

halfwezen tot hun twintigste werden bevoogd, biedt Turbulente tijden ook nog 

eens zicht op vrijages en bruiloftsvoorbereidingen.

De eerste helft van dit boek behandelt de jeugd aan de hand van het 

uitgavenpatroon van de voogden. In de tweede helft staan de verworvenheden 

van volwassenen centraal: het weeskamerarchief bevat namelijk ook 

boedelinventarissen, waarin de bezittingen van de ouder of ouders ten tijde 

van het overlijden omschreven staan. Zulke lijsten met bezittingen werden 

veelvuldig bestudeerd door historici die zich bezighouden met materiële 

cultuur, maar die concentreerden zich steevast op de periode na de Opstand. 

Studies naar bezit in de zestiende eeuw zijn bijzonder schaars, dus ook in 

dit opzicht levert Heynings boek nieuwe inzichten op. Boedelinventarissen 

vermelden onder meer kleding en dat geeft antwoord op de vraag of men zich 

in Zierikzee voor de Opstand echt zo sober kleedde als zeventiende-eeuwse 

zedenpredikers hun gevolg voorhielden. Daarvan lijkt geen sprake geweest te 

zijn: ook in de zestiende eeuw werden kledingtrends in Zierikzee op de voet 

gevolgd. Ook luxegoederen komen in Turbulente tijden aan bod, zoals ‘bekers 

gemaakt van kokosnoot en gevat in zilveren of verguld zilveren houders’ 

(212), die suggereren dat Zierikzeeënaren geïnteresseerd waren in exotische 

producten en die wellicht uit Palestina meenamen als aandenken aan hun 

reis naar het Heilige Land. Ook opmerkelijk is het grote aantal geografische 

kaarten dat hing aan de muren in Zierikzee: Heyning telde ‘139 kaarten in 56 

boedelinventarissen’ (214).

De voornaamste conclusie die Heyning trekt uit de Zierikzeese 

boedelinventarissen is dat de Zeeuwen zich meer aan nieuwe 

consumptiegoederen te buiten gingen dan de Hollanders: laatstgenoemden 

zouden pas in de Gouden Eeuw met een verfijndere cultuur in aanraking zijn 

gekomen. Of dat echt zo is, is op zijn minst twijfelachtig. Er is nu eenmaal 

nauwelijks onderzoek gedaan naar boedelinventarissen in Holland vóór 

1600, dus iedere vergelijking gaat wat dit betreft mank. Huizen in pakweg 

1 M.C. Howell, Commerce before Capitalism in 

Europe, 1300-1600 (Cambridge 2010); J. de Vries, 

The Industrious Revolution. Consumer Behaviour 

and the Household Economy, 1650 to the Present 

(Cambridge 2008).



Dordrecht, Haarlem of Leiden zouden relatief karig ingericht kunnen zijn 

met hooguit ‘een enkel devotiestuk’, zoals Heyning suggereert (203), maar 

ze zouden evengoed op die in Zierikzee geleken kunnen hebben. Vooralsnog 

weten we het eenvoudig niet; wellicht biedt Heynings boek een aanzet tot een 

nadere analyse van weeskamerarchieven in andere delen van de Lage Landen?

Wat Heyning wel aantoont is dat er globale overeenkomsten 

bestonden tussen de interieurs in Zierikzee en Antwerpen – de zestiende-

eeuwse handelsmetropool waarover veel meer bekend is, ook wat consumptie 

en materiële cultuur betreft. Welke conclusies we aan die overeenkomsten 

moeten verbinden, blijft echter onduidelijk, vooral omdat de auteur zich 

niet mengt in historische debatten. Belangrijke synthetiserende studies, 

zoals Martha Howells Commerce before Capitalism (2010), en Jan de Vries’ The 

Industrious Revolution (2008)1, die consumentengedrag en materiële cultuur 

koppelen aan sociale en economische ontwikkelingen op de langere termijn, 

schitteren door afwezigheid. Dat is jammer, aangezien Heynings innovatieve 

analyse van boedelinventarissen en uitgavepatronen, zowel vóór als na het 

begin van de Opstand, een grote bijdrage kan leveren aan het debat over 

de consumptiecultuur tijdens de overgang van Late Middeleeuwen naar 

Vroegmoderne Tijd. Een écht systematische analyse van de administratie van 

de weesmeesters – zoals gebruikelijk is in studies naar zeventiende-eeuwse 

boedelinventarissen – biedt Turbulente tijden evenmin. Daardoor blijft het vaak 

lastig ontwikkelingen in de tijd te volgen en is het boek uiteindelijk wat al te 

impressionistisch.

Voor de meeste lezers zal het echter niet uitmaken dat Turbulente tijden 

vooral een inventariserend karakter heeft: in haar aangenaam leesbare en fraai 

geïllustreerde boek voert Heyning de lezer mee tot over de drempel van de 

huizen in Zierikzee. Heel bijzonder is het beeld dat zij schetst van de voogden, 

die zo goed en kwaad als dat ging de aan hen toevertrouwde weeskinderen 

opvoedden. Heyning toont de zestiende-eeuwse kindertijd, zoals maar 

weinigen hebben gedaan.

Jaco Zuijderduijn, Lund University
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