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Wayne P. te Brake, Religious War and Religious Peace in Early Modern Europe (Cambridge:
Cambridge University Press, 2017, 396 pp., isbn 978 1107 08843 6).
Among the many books on Reformation history which appeared in the Luther
year 2017, Religious War and Religious Peace in Early Modern Europe must be one
of the most important ones. This ambitious and wide-ranging study does not
just analyze the outbreak of religiously-motivated warfare in early modern
Europe, but also the peace settlements – some still-born, others remarkably
long-lasting – that followed periods of vicious conflict. This may seem a
remote topic to those fortunate enough to live in the modern, increasingly
secular Western world, where religious war would appear to be ‘a thing of
the past’. But are we sure we have slain the multi-headed hydra? What about
the civil wars in former Yugoslavia in the 1990s and Islamic terrorism in the
twenty-first century? To his credit, Wayne te Brake does not shy away from
these difficult questions in his conclusion, which discusses religious conflict
and possible peace settlements in the here and now. Since he sees himself as a
social scientist as well as a historian, he examines the mechanisms for starting
and ending large-scale religious violence, which are essentially modular and
therefore applicable across time and space.
Te Brake successfully combines a thematic and chronological approach
in his research. The outbreak of armed conflict, the search for lasting peace
and the various peace settlements are discussed for three periods of European
history, i.e. phase 1: the religious wars in Germany and Switzerland, ending
in the Peace of Augsburg (1555), phase 2: the religious wars in France and the
Low Countries, ending in, respectively, the Edict of Nantes (1598) and the
Twelve Years Truce (1609) and phase 3: the religious wars on the Continent
and in the British Isles, ending in, respectively, the Peace of Westphalia (1648)
and the Glorious Revolution (1689).
Te Brake sees the outbreak of religious war as a recurrent process, by
which a) ‘innovation, disputation, politicization, [and] mobilization’ result in
the emergence of b) ‘politically salient religious identities/boundaries’ which,
when combined with c) ‘ “activation, polarization, brokerage and escalation”
give rise to armed conflict’ (17). A good example of a) and b) are the posting of
Luther’s Ninety-Five Theses in 1517 and the Reichstag in Worms four years
later. When brokers of violence such as the German territorial princes and
Charles v, Holy Roman Emperor, became champions of Lutheranism and
Catholicism, respectively, the result was the Schmalkaldic Wars (1545-1555).
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While Te Brake considers the mechanisms causing religiouslymotivated violence to be fairly simple and straightforward, he emphasizes
that peace settlements in early modern Europe were invariably ‘complex and
messy’, often subject to change over time, ‘but not simply random’ (354). In
his view, retrospective authoritarian characterizations such as cuius regio eius
religio (‘whose the rule, his the religion’) do not describe the broad variety of
historical experiences. To illustrate his argument, he provides diagrams of the
patterns of religious coexistence in early modern Europe (19, 89, 213, 308,
345). These diagrams take account of ‘both the variable claims of rulers and
the variable visibility of religious dissidents […] in public life’ (19). This is the
basic model, which gets more complicated as the story progresses:
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As Te Brake explains, when the salience of religious identities in
public politics remains high, the peace settlement endorses one of two
models: a) a situation of parity, involving shared religious buildings, shared
urban spaces and/or carefully balanced political institutions or b) a situation
of privilege, i.e. political regimes that formally elevate one religious group
over all others and formally discriminate against ‘dissidents’, but refrain
from active repression. Peace settlements which seek to reduce the salience
of religious identities in public politics do so in two ways: a) through
repression, i.e. political/religious authorities exclude ‘dissidents’ and actively
seek to eliminate religious diversity, or b) through integration, i.e. political
regimes are formally inclusive of multiple religious identities – no groups or
individuals enjoy formal preference over others in public life. In Te Brake’s
view, ad hoc tolerance describes the experience of specific groups of Christians
and Jews in various parts of early modern Europe, ‘but not Muslims’.
Certain groups of Christians and Jews were ‘neither fully included nor fully

excluded’, but granted clearly delimited spaces for self-regulation by a
ruler (20).
Te Brake does a wonderful job comparing and contrasting the
different scenarios and the way they played out in early modern Europe. What
happened when one kind of peace settlement transformed into another, for
example? As bmgn-Low Countries Historical Review readers may have guessed,
the Dutch Republic belongs in the upper left-hand corner of the diagram.
Its political establishment supported the Dutch Reformed Church as the
only public church, and formally discriminated against other Christian
denominations, while granting ‘ad hoc tolerance’ to Jews. The outcome of the
religious wars in sixteenth-century France – with which the Dutch Revolt
has often been compared – was very different. Te Brake argues that, bouts of
horrific violence notwithstanding, the Valois and Bourbon kings of France
consistently sought to integrate Protestants into public politics – until the
revocation of the Edict of Nantes (1686), that is. Louis xiv changed a royal
policy of integration that had lasted well over a century into one of repression,
arguably one of his biggest policy mistakes.
Thankfully, Te Brake does not limit himself to high politics. Indeed,
one of the great strengths of this monograph is the felicitous marriage of
structural analysis and careful documentation of lived experiences in early
modern Europe. Te Brake’s search for the material and visual evidence of
religious diversity has taken him to, for instance, the Hinter-Hütten farm in
the Emmental in Switzerland, which sheltered Anabaptist leaders in a hidden
space; to the Simultankirchen/églises simultanées in Bautzen in Germany and
Detwiller in the Lower Alsace in France, shared between evangelicals and
Catholics for almost five hundred years now; to Anabaptist, Calvinist and
Catholic schuilkerken (‘hidden churches’) in Belgium and the Netherlands,
i.e. buildings used for religious worship, but not recognizable as such from
the outside; to the Walpole Old Chapel in East Anglia in the uk, a barn which
served an ‘Independent’ congregation from 1649 until 1970; and to the
improvised altar, or ‘mass rock’, hidden along a hedge row on the Devereaux
farm in County Wexford in Ireland. These and many other examples serve
to show that religious diversity was a fact of life in early modern Europe. Far
from eliminating dissent, most rulers made peace settlements that explicitly
acknowledged and validated a very messy situation on the ground. The Peace
of Westphalia’s claim to fame is not – as international lawyers would have
it – the supposed creation of a Europe of sovereign nation states, but the
institutionalization of religious diversity and the parity of religious groups
in the Holy Roman Empire. This was a political solution that lasted until the
Empire’s dissolution in the nineteenth century.
The French Revolution swept away these variable patterns of religious
coexistence in early modern Europe, and replaced them with the radical
equality of all citizens. Should we, at one level, interpret this as a return
to the policy of integration espoused by the Sun King’s predecessors? At

another level, we may ask ourselves the question how successful the ‘modern’
approach has been. The French revolutionary regime quickly reverted from
the integration of different (Christian) religions to their wholesale repression,
all in the name of the Republic-which-had-become-God. The extermination of
people perceived as ‘dissidents’ by communist regimes or ‘Untermenschen’ by
fascist regimes in twentieth-century Europe also suggests that the equality of
all citizens has failed to safeguard a diversity of beliefs (religious or otherwise)
at crucial junctures. Are integration and repression two sides of the same
coin? A book that raises these kinds of uncomfortable, yet pertinent questions
deserves a wide readership, both among academics and the general public.
Martine van Ittersum, University of Dundee
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Jurjen Vis, Diaconie. Vijf eeuwen armenzorg in Den Haag (Amsterdam: Boom, 2017, 486 pp.,
isbn 978 90 2440 636 4).
Dat in het Haags Gemeentearchief een schat aan bronmateriaal beschikbaar
is dat inzicht geeft in de geschiedenis van de Haagse diaconie, daarover kan
na het lezen van het in 2017 verschenen boek Diaconie. Vijf eeuwen armenzorg
in Den Haag van Jurjen Vis geen twijfel meer bestaan. In 2012 vormde de
samenvoeging van het oude archief, waarvan de oudste stukken uit de
zestiende eeuw dateren, het nieuwe archief, van na 1945, en de inventarisatie
van de laatste archiefstukken, de aanleiding voor een grootschalig onderzoek
naar de geschiedenis van de Haagse hervormde diaconie. Dit boek beschrijft
het reilen en zeilen binnen deze religieuze instelling vanaf haar eerste
activiteiten – die op zijn vroegst gedateerd kunnen worden in 1572 – tot aan
de kerkenfusie in 2004 waarbij de Nederlands Hervormde Kerk opging in de
Protestantse Kerk in Nederland (pkn).
Diaconie, dat uit maar liefst twintig hoofdstukken bestaat, is
chronologisch opgezet, hoewel een aantal hoofdstukken thematisch van
aard is. Na een korte voorgeschiedenis over de armenzorg in Den Haag in de
periode van de veertiende eeuw tot de Reformatie, gaat de auteur in diverse
hoofdstukken uitgebreid in op de oprichting van de diaconie in de late
zestiende eeuw, de eerste diakenen en hun taken. Vis neemt ons mee naar
de Grote Kerk, waar de diakenen tijdens de dienst vele duizenden guldens
voor de ‘huisgenoten des geloofs’ ophaalden. De ontwikkeling van de Haagse
diaconie wordt mooi verweven met de toenmalige economische en politieke
context, waardoor het boek niet alleen inzicht geeft in de geschiedenis van
deze armenzorginstelling, maar ook in de geschiedenis van Den Haag. In
de zeventiende en achttiende eeuw vervulde de diaconie een belangrijke
taak: ze zorgde niet slechts voor de ‘eigen’ armen, maar ook voor behoeftige
stedelingen die niet als lidmaat ingeschreven stonden. Periodes van crisis,
zoals het rampjaar 1672, maakten het moeilijk inkomsten te vinden om
een groeiende groep behoeftigen te ondersteunen. In de negentiende eeuw
moest de diaconie tegemoetkomen aan de wens van de overheid om meer
zeggenschap te krijgen over de armenzorgpraktijk. In 1854 koos de Haagse
diaconie er als eerste grote diaconie van Nederland voor om af te zien van een
gemeentelijke subsidie. In de tweede helft van de twintigste eeuw moest ze
zich diverse malen bezinnen op haar taken, zoals tijdens de opbouw van de
verzorgingsstaat en, vanaf de jaren tachtig, toen de overheid de sociale zorg
aan verschillende instellingen overdroeg.

Published by Royal Netherlands Historical Society | knhg
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
doi: 10.18352/bmgn-lchr.10531 | www.bmgn-lchr.nl | e-issn 2211-2898 | print issn 0165-0505

Diaconie is een mooi geschreven boek waarin de passie van de
auteur voor archiefonderzoek duidelijk naar voren komt. Het is prachtig
vormgegeven met diverse kaartjes, foto’s, gravuren en andere afbeeldingen.
Het boek blinkt uit in het toegankelijk maken van een grote hoeveelheid
archiefmateriaal, maar de auteur heeft het nagelaten analytische vragen te
stellen bij deze bronnen. In de inleiding wordt geen onderzoeksvraag gesteld,
een conclusie ontbreekt en ook een rode draad is in het boek afwezig. Dit
overzichtswerk over de Haagse diaconie is daarmee een indrukwekkend
naslagwerk geworden, maar geen boek dat velen van kaft tot kaft zullen
lezen. Doordat er weinig gebruik is gemaakt van al bestaande studies over
armenzorg in andere steden, blijft onduidelijk in welke aspecten de Haagse
diaconie exemplarisch was voor Nederland en in welke opzichten wellicht
bijzonder. Aangezien we in de afgelopen decennia dankzij een groot aantal
studies veel te weten zijn gekomen over de financiering van sociale zorg,
de werkzaamheden van diakenen en de geboden zorg aan behoeftigen in
de afgelopen eeuwen, is dat een gemiste kans. Diaconie bestrijkt een lange
tijdsperiode, maar doordat het slechts gebeurtenissen beschrijft en geen
analytische vragen stelt, draagt het boek slechts beperkt bij aan de bestudering
van langetermijnontwikkelingen binnen de geschiedenis van de Nederlandse
armenzorg. Welke rol speelde de kerk in de lokale armenzorg in de afgelopen
vijf eeuwen? Welke veranderingen zien we in de financiering van zorg? Welke
groepen armen werden door de diakenen bijgestaan? En vooral: hoe kunnen
veranderingen verklaard worden? Het wordt aan de lezer overgelaten deze
analyses te maken.
Aangezien Diaconie in opdracht is geschreven en gebaseerd is op
het beschikbare archiefmateriaal, is het wellicht niet verwonderlijk dat de
analytische waarde van het boek beperkt is. De auteur zal tot doel hebben
gehad de diaconale archieven te beschrijven en toegankelijk te maken,
waarin hij is geslaagd. De schat aan informatie die het boek biedt en de
heldere bewoordingen waarin het is geschreven, maken dat Diaconie een goed
startpunt vormt voor onderzoek naar sociale zorg in de afgelopen vijf eeuwen.
Daniëlle Teeuwen, Universiteit Wageningen
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Jan de Vetten, In de ban van goed en fout. De bestrijding van de Centrumpartij en de
Centrumdemocraten (1980-1998) (Amsterdam: Prometheus, 2016, 368 pp., isbn 9789035144514).
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1982 ging er een schokgolf door de
Nederlandse politiek: de extreemrechtse Centrumpartij (cp) haalde voor
het eerst sinds haar oprichting in 1980 een zetel. Hans Janmaat maakte
zijn opwachting in het Binnenhof, voor wat een lange reeks van incidenten,
conflicten en interne spanningen zou worden. We zijn intussen wel wat
gewend geraakt betreffende extreem kiesgedrag, maar in 1982 was het
fenomeen nog nieuw. De emotionele reactie van Janmaats tegenstanders was
dan ook bijzonder krachtig: was het echt mogelijk dat zelfs in Nederland
extreemrechts voortaan deel zou uitmaken van het politieke bestel? Janmaat
presenteerde zich als een uitdager van het heersende politiek systeem, en in
zijn proefschrift onderzoekt historicus Jan de Vetten hoe dit bestel reageerde
op de komst van deze uitdager. Zoals het hoort bij een proefschrift, doet
De Vetten dit op systematische wijze en vertelt hij uitgebreid over de wijze
waarop op Janmaat werd gereageerd in het parlement, voor de rechtbanken en
in de media. De Vetten vertelt dit verhaal nauwgezet en uitvoerig.
In de ban van goed en fout leest vlot en biedt een nauwkeurig overzicht
van het onderwerp. In het inleidende hoofdstuk vinden we een samenvatting
van de theorievorming met betrekking tot extreemrechts, racisme en
populistisch kiesgedrag, maar het proefschrift leest vooral als een traditioneel
feitenrelaas van de reacties op de opkomst van de Centrumpartij (vanaf
1984: Centrumdemocraten) in Nederland. Om maar meteen de belangrijkste
conclusie te noemen: er bestond niet zoiets als één overkoepelende reactie.
Elke politicus of organisatie reageerde op eigen wijze op de opkomst van de
Centrumpartij en van enige coördinatie was daarbij geen sprake. Sommige
politici hoopten dat het fenomeen weg zou gaan als men het simpelweg
negeerde. Anderen hoopten via de rechtbank een verbod op de partij af te
dwingen. Nog weer anderen verwierpen weliswaar de methoden van de
partij, maar vroegen ook aandacht voor de problemen binnen de samenleving
die volgens hen verantwoordelijk waren voor het electoraal succes van de
partij. Bovendien moesten de verschillende strategieën voortdurend worden
bijgestuurd: toen de meeste Kamerleden aanvankelijk de interventies van
Janmaat wilden negeren, bleek dat dit arrogant overkwam in de media.
Ze moesten dus wel reageren, waarbij het de kunst was zich niet te laten
meeslepen door Janmaats provocaties.
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Het woord ‘bestrijding’ in de ondertitel van dit werk is daarom
enigszins misleidend: dit insinueert dat er een heuse strategie tegen de
Centrumpartij bestond. In werkelijkheid deed iedereen maar wat, in een
verspreide slagorde. Als de partijen de afspraak maakten dat ze Janmaat
zouden negeren, waren er altijd nog Kamerleden die er voor kozen hem
de hand te schudden. Anderen verloren hun geduld bij de pesterijen van
Janmaat, wat tot felle woordenwisseling leidde. Toen de Anne Frank Stichting
in 1984 een klacht tegen Janmaat indiende, gingen er stemmen op die
vonden dat je een politieke tegenstrever niet op die manier de mond mocht
snoeren. Het had allemaal iets heel menselijks: iedereen leek over te lopen van
goede bedoelingen, maar in feite wist niemand hoe je het best reageert op de
strategieën van Janmaat en zijn partijgenoten.
De Vetten is op zijn best als hij nauwgezet het verhaal reconstrueert
en de chronologie laat spreken. Op theoretisch vlak blijft hij een beetje
op de vlakte. De titel van het boek lijkt te suggereren dat de reactie op
de Centrumpartij grotendeels werd bepaald door de manier waarop de
Nederlandse samenleving het trauma van de Duitse bezetting heeft verwerkt.
Daarbij was in de jaren tachtig inderdaad weinig plaats voor nuancering en
werd nog gedacht in termen van absoluut goed en absoluut fout. De titel van
het boek suggereert dat eenzelfde radicale tegenstelling ook werd gebruikt
in het debat rond de Centrumpartij, maar de auteur onderneemt geen enkele
poging om die suggestie hard te maken. Het is zelfs opvallend dat er door
tegenstanders van de Centrumpartij zelden naar de Tweede Wereldoorlog
werd verwezen. Een internationale vergelijking zou bovendien duidelijk
hebben gemaakt dat de oorlogservaring niet bepalend was voor de reactie
op de opkomst van extreemrechts in de jaren tachtig. De verwerking van de
Tweede Wereldoorlog verliep bovendien anders in de Belgische samenleving
dan in de Nederlandse, waarbij er vooral aan de Vlaamse kant meer begrip
was voor de collaboratie met de Duitse bezetter dan aan de Waalse kant. Ook
in Vlaanderen liepen politieke partijen, de media en allerlei organisaties over
elkaar heen om hun morele verontwaardiging over de opkomst van extreem
rechtse partijen te uiten. Met andere woorden: de oorlogservaring lijkt wat
dit betreft geen blijvende invloed te hebben gehad. De auteur doet geen
poging andere nationale casussen te betrekken of zijn betoog theoretisch te
onderbouwen. Ook de conclusie van het boek valt daardoor wat tegen. De
Vetten beseft dat hij zich in een mijnenveld heeft begeven en dat ongeveer
elke uitspraak hem kritiek zal opleveren, want ook twee decennia later is het
debat over extreemrechts nog altijd gepolariseerd. Het resultaat is dat hij zich
wat op de vlakte houdt. De conclusie lijkt daarom meer op een samenvatting.
Die neutraliteit gaat bovendien soms iets te ver, zoals wanneer De Vetten stelt:
‘Ze waren geen politieke tegenstanders, maar vijanden die bestreden moesten
worden. Ze waren “fout”! Een zakelijke omgang was onmogelijk’ (281).
Eerder vertelt De Vetten echter uitvoerig hoe Janmaat er een voortdurend
plezier in vond andere Kamerleden te treiteren, tot en met een botte reactie op

de plotselinge dood van minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales in 1994.
Hoe stelt De Vetten zich een ‘zakelijke omgang’ met een dergelijke querulant
voor?
In de ban van goed en fout biedt dus veel feitenmateriaal, maar ontwijkt
de grotere vragen die met dit onderwerp verbonden zijn. Kan en mag een
democratisch systeem zich verdedigen tegen dit soort extremistische partijen,
en welke verdedigingsstrategie is daarbij het meest effectief? Kunnen we
een vergelijking maken tussen de heilige verontwaardiging jegens het
rechts-extremisme in jaren tachtig van de vorige eeuw en de manier waarop
we tegenwoordig reageren op populistische uitdagers? Jan de Vetten levert
een groot aantal feiten, maar de conclusies moeten we als lezers alsnog zelf
formuleren.
Marc Hooghe, ku Leuven
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Bart Delbroek, In de put. De arbeidsmarkt voor mijnwerkers in Belgisch-Limburg, 1900-1966.
Maaslandse Monografieën 79 (Hilversum: Verloren, 2016, 265 pp., isbn 9789087045500).
Het gebied rond het Nederlandse Zuid-Limburg vormde lange tijd een
van de belangrijke centra voor kolenwinning in Noordwest-Europa.
In Nederland ging het om de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek, in
Duitsland om het kolenbekken rond Aken, in Wallonië om het omvangrijke
kolenwinningsgebied in de Borinage en in Belgisch-Limburg om het
Kempische mijnbekken. De grootschalige kolenexploitatie in de provincie
Luik en de Borinage lag aan de basis van het ontstaan van een van de oudste
industriegebieden van Europa; dit gebied was van de vier genoemde het
omvangrijkst in termen van voorraad en productie en ging het verst terug in
de tijd. Chronologisch gezien volgde daarna de industriële exploitatie van de
kolen rond Aken. De grootschalige kolenwinning in Nederlands- en BelgischLimburg is van relatief recente datum. Die kwam pas echt op gang toen
vanwege de snelle groei van de staalindustrie vanaf 1890 de marktvraag naar
vette kolen sterk toenam.
Delbroeks studie is een bewerking van een onderzoek naar de werking
van de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in Belgisch-Limburg, waarop de
auteur in 2011 is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Brussel. Als zodanig
past deze studie in een breder onderzoeksprogramma naar de werking
van de arbeidsmarkt voor de mijnbouw in de Euregio Maas-Rijn. Over de
Nederlands-Limburgse en Luikse mijnarbeidsmarkten zijn al eerder (óók
in de Maaslandse Monografieën) twee dissertaties, van respectievelijk Serge
Langeweg en Leen Roels, uitgegeven.1
De auteur wil inzicht bieden in de wijze waarop een in BelgischLimburg betrekkelijk nieuwe nijverheid als de grootschalige mijnbouw zich
ontwikkelde ‘en hoe arbeiders omgingen met de geboden arbeidsvoorwaarden
op het gebied van loon en loonberekening, werving, werktijden, hiërarchie
en veiligheid’. Twee vragen staan in deze studie centraal: onder welke
omstandigheden kwam er een arbeidsmarkt voor mijnwerkers tot stand en
hoe werd deze door de betrokkenen (werkgevers, overheid, mijnwerkers,
bonden, etc.) vormgegeven (16)? In zijn onderzoek gaat de auteur uit van
het relatief oude concept van ‘de arbeidsmarkt als arena’, ontleend aan
de arbeidsmarktsociologie, met daarin een centrale rol voor machts- en
afhankelijkheidsrelaties.2 De auteur plaatst enige kanttekeningen bij de
operationalisering van dit concept, maar of en in hoeverre nader onderzoek
de laatste dertig jaar afbreuk heeft gedaan aan de onderliggende theoretische
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noties, is niet duidelijk. Delbroek benadrukt nog dat in zijn onderzoek het
accent ligt op de ‘dagelijkse werkelijkheid’ van het gedrag van de betrokken
mijndirecties en mijnwerkers (en dus niet op uitzonderlijke gebeurtenissen
en incidenten als stakingen). De onderzochte periode loopt van circa 1900
tot 1966, het laatste jaar waarin de Belgisch-Limburgse mijnbedrijven nog in
particuliere handen waren.
In de put heeft een thematisch-chronologische opzet. Hoofdstuk 1 is
gewijd aan de ontstaansgeschiedenis van het Limburgse kolenbekken en het
eerste decennium na de ontdekking van de steenkool in 1901. Vervolgens
wordt eerst de lange termijnontwikkeling van de arbeidsmarkt voor
mijnwerkers in Belgisch-Limburg geanalyseerd aan de hand van de vraagen aanbodzijde (hoofdstuk 2 en 3). Daarbij wordt onder andere ingezoomd
op de conjunctuurgevoelige ontwikkeling van de steenkolenmarkt, terwijl
ook de invloed van demografische factoren wordt behandeld evenals de
beschikbaarheid van arbeidskrachten naar herkomst en kwalificatie (waarbij
ook factoren als grensoverschrijdende arbeid en migratie een belangrijke
rol speelden). Hoofdstuk 4 behandelt de wijze waarop de aanwervingen
van de mijnwerkers waren georganiseerd (o.a. rekruteringsstrategieën,
selectiecriteria en wervingsprocedures). In hoofdstuk 5 worden de middelen
die de werkgevers aanwendden om arbeidskrachten aan te trekken en vast
te houden nader geanalyseerd (employment package). Het laatste hoofdstuk
is gewijd aan de opleiding tot mijnwerker als arbeidsmarktinstrument,
waarbij het vooral gaat om onderwijsmogelijkheden en scholingsfaciliteiten.
Na eerdere, niet zo succesvolle initiatieven, kwam in Belgisch-Limburg dit
beroepsonderwijs pas na de Tweede Oorlog goed op gang. Dit onderwijs
bleek in de praktijk echter vooral gericht op de vorming van toekomstige
opzichters. Als zodanig fungeerde het ‘eerder als instrument voor promotie’
(200). In Delbroeks onderzoek staat het personeel van de mijnen centraal,
zowel ondergronds als bovengronds. Naar de herkomst en samenstelling van
het hogere kader en de directies van de Belgisch-Limburgse steenkolenmijnen
is nog relatief weinig gedetailleerd onderzoek gedaan.3 In dat verband kan
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bijvoorbeeld de vraag worden gesteld in hoeverre cultuurverschillen tussen
de top en het andere personeel van de mijnen een rol heeft gespeeld in een
onderscheiden personeelsbeleid tussen de regio’s onderling en zelfs binnen
een bepaalde mijn zelf. Uit het overzicht dat Delbroek geeft in bijlage 2 van
de directeur-gérants van de zeven Limburgse steenkolenmijnen blijkt wel dat
de directies zeer lange tijd, tot in de jaren vijftig, vooral uit Franstaligen
bestond. Die waren ongetwijfeld voor een belangrijk deel, net als het
investeringskapitaal zelf (29-34), afkomstig uit het Waalse industriebekken.
Taalverschillen bemoeilijkten uiteraard ook de dagelijkse communicatie
tussen de Franstalige leiding en de mijnarbeiders die meestal niet Franstalig
waren. Pas in 1952 verplichtten de Limburgse mijnbedrijven zich om zowel
intern als ook extern het Nederlands als voertaal te gebruiken. In datzelfde
jaar waren ruim veertigduizend mensen werkzaam in de zeven Limburgse
mijnen, circa 30 procent buitenlanders en 70 procent Belgen, de laatsten voor
het grootste deel Nederlandstalig (tabel 3.21).
Het aanbod van arbeidskrachten wordt in hoofdstuk 3 nader
geanalyseerd, vooral aan de hand van statistische gegevens. BelgischLimburg was relatief dunbevolkt, en hoewel het een behoorlijk hoog
geboorteoverschot kende, moesten veel mijnwerkers elders uit België worden
aangetrokken. Gedurende de hele periode was ook sprake van een groot
contingent buitenlandse arbeidsmigranten, aanvankelijk vooral Italianen,
later Spanjaarden, Grieken en Turken. In de eerste jaren na de Tweede
Wereldoorlog werd ook een aanzienlijke groep Oost-Europese vluchtelingen
(in 1947 en 1948 ging het om 7100 mensen) op basis van tweejarige contracten
aangeworven. Een bijzondere categorie vormden de mannen die, doorgaans
met zeer actieve medewerking van de mijndirecties, gedwongen tewerk
werden gesteld. Tijdens de oorlogsjaren, toen de Duitsers de baas waren, ging
het vooral om krijgsgevangenen uit Oost-Europa (Oekraïners, Wit-Russen en
Russen) en in de periode 1945-1949 om Duitse krijgsgevangen. Een aparte
groep vormden de zogenoemde ‘incivieken’ (politieke delinquenten en
collaborateurs) (107-108). Hoe de reguliere mijnwerkers (zowel de Belgen als
de vrijwillige buitenlandse migranten) op deze gedwongen tewerkstelling
reageerden en of dit afbreuk deed aan de heersende beroepsethiek, blijft in
deze studie helaas buiten beeld.4
De beloning was uiteraard een belangrijke factor voor de rekrutering
en binding van de mijnwerkers. Er werden verschillende loonstelsels
gehanteerd: tijdlonen (vooral voor het bovengronds personeel en
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ondergrondse arbeiders die niet direct bij de productie waren betrokken)
en ‘akkoordlonen’ – dit laatste is een vorm van stukloon (loon naar prestatie
of productiviteit). De berekening van de lonen en de verschillen tussen de
vele functiegroepen waren complex; die gaven voortdurende aanleiding
tot controverses. De loonberekening was vaak zo ingewikkeld dat ze niet
alleen voor de mijnwerkers zelf, maar ook voor de mijnwerkersvakbonden
onduidelijk was (128-130). Wat elders – in Nederland of het Waalse bekken
– mogelijk was, gold niet per se voor Belgisch-Limburg, waar sprake was
van een relatief groot arbeidsverloop en een constant gebrek aan ervaren
arbeidskrachten. Het wordt niet duidelijk in hoeverre dit nu precies te wijten
is aan het relatief lage aandeel van de akkoordlonen in Belgisch-Limburg
(die gingen door de druk om productie te maken ten koste van de veiligheid,
zoals betoogd door de vakbonden na de mijnramp in Marcinelle in 1956).
Opvallend zijn echter wel de verschillen met de aansluitende regio’s: in 1956
was het aandeel van de productielonen in Belgisch-Limburg 29,1 procent,
tegenover voor de mijnen in België als geheel 43 procent, in Nederland
87,1 procent en in Duitsland 44,7 procent. Het grote verloop in BelgischLimburg is voor een deel ongetwijfeld ook terug te voeren op de relatief
beperkte investeringen in onderwijs en scholing van de mijnwerkers en op de
bezuinigingen op andere arbeidsvoorwaarden. In het algemeen bespaarden
de aandeelhouders en directies op de kosten ten nadele van de mijnwerkers.
Tot in de jaren vijftig was het beleid in handen van hardliners, calculerend en
kapitalistisch. Hun beleid moest worden gematigd onder invloed van het
groeiende tekort aan arbeidskrachten. Toen in de jaren zestig de exploitatie
van de laatste verliesgevende mijnen aan de staat was overgedaan, behielden
de voormalige particuliere eigenaren vooralsnog de mijnwerkerswoningen.
Die werden vanaf 1967 profijtelijk verkocht. Wat betreft scholing,
beloningsbeleid en huisvesting trokken de mijnwerkers veelal aan het kortste
eind. De directies benutten de ruimte die ze hadden maximaal en zo lang
het kon. Die ruimte werd echter beperkt door de sociale wetgeving van de
overheid, die vanaf het einde van de negentiende eeuw steeds meer werd
uitgebouwd (bijvoorbeeld de achturige werkdag, pensioenen en uitkeringen
bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid). De invloed van de
vakbonden was relatief zwak. Anders dan bijvoorbeeld in Wallonië was in
Belgisch-Limburg geen sprake van een militante arbeidersbeweging.
L.H.M. Wessels, Open Universiteit
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Manon van der Heyden, Women and Crime in Early Modern Holland (Leiden/Boston: Brill, 2016, xii
and 181 pp., isbn 9789004314115).
In Women and Crime in Early Modern Holland, Manon Van der Heyden
convincingly tackles some persistent assumptions about the criminal behavior
of early modern women. First of all, women in this period played a larger role
in crime than is generally presumed in a range of scholarly disciplines, such
as criminology and history. Secondly, criminal women mostly got accused of
acts relating to property crimes, instead of sexual offences which is a crime
typically ascribed to women in the early modern period. Thirdly, early modern
Dutch women were relatively more independent and assertive and they
appear to have participated more actively in the public space than historians
until recently assumed. This last point is linked to the backbone of this
monograph: the author devotes special attention to the relationship between
crime and the socioeconomic reality of female offenders. Smoothly combining
legal history, gender history and social and economic history, the author
discusses the daily experiences, worries – such as poverty – and aspirations of
early modern female criminals. The particular urban environment of Holland,
which cities had or were close to harbours and were confronted with mass
migration, plays a constant role in the explanations of the types of crimes
committed by women and the way crime courts and society dealt with female
deviance. Analyzing criminal courts, Protestant consistories and civil courts
within a particular region also contributes to the historiography on the ‘uses
of justice’; a term introduced by the German scholar Martin Dinges. Despite
the in practice independent and self-sufficient status of Dutch women, men
and women remained unequal before the early modern law. Female victims
of incest, for instance, were as likely to be convicted as their male offender.
Women were, nevertheless, capable of strategically roaming the court system
and seeking alternatives to the ordinary criminal proceedings and were, for
instance, more likely to initiate a court case for domestic violence in summary
courts (84, 156-158).
This well-written monograph is the first book in a new book series
Crime & City in History (edited by M. van der Heyden and M. de Koster), which
provides new insights in criminality and crime control in urban settings in the
past. This first book perfectly fits the central goal as it focuses on urban crime
and the socioeconomic experiences of Dutch female offenders in comparison
with male offenders. Using her own collection of data as well as information
from studies about the Dutch province of Holland, Van der Heyden has
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written a concise overview – the book counts approximately 160 pages – of
the current state of the art in the research on early modern female crime. Each
of the six chapters (not counting the introduction and a chapter about the
context) describes a particular form of crime in which women were involved:
infanticide, theft, aggressiveness, adultery, rioting and offenses against sexual
integrity. Each chapter contains multiple anecdotes, which enhances the
author’s persuasiveness. For example, the trial of Lijsbeth Jooste, who was
convicted for committing infanticide, describes the criminal act itself and
shows how the court and society reacted to this particular crime (48-49). The
lucid definitions also add to the comprehensibility of early modern crime. For
example, on pages 141 and 142 Van der Heyden mentions the contrast in how
rape is and was perceived in present and past times. Whereas nowadays rape
is considered a severe breach of sexual integrity, this was not the case in early
modern Europe. Moreover, victims of rape were often seen as accomplices,
especially when the rape involved sexually experienced women. The author
explains the notion of prostitution (102) and the division between the private
and the public domain (Ch. 5) the same way. The wealth of information
combined with constant comparing of early modern crimes with their current
definitions ensures that this book is of value for both professionals and the
broader public.
Although this book offers many interesting insights in the daily
lives of early modern Dutch criminals, it contains some minor drawbacks.
Since this book aims at a wider and international audience, it is unfortunate
that it lacks a map of the province of Holland and its major cities. Moreover,
Rotterdam, Amsterdam and Leiden count as best researched cities, and offer a
remarkable amount of information, but what about the smaller Dutch cities?
The author treats the province as a whole, although she explicitly states that
the local context was important, because the difference in migration patterns
and the legal status of women influenced female crime rates (23). Thereby
the question remains if crimes committed in a small city, such as Gouda, and
a major port city like Amsterdam, are fully comparable. The author briefly
addresses this issue in her conclusion (163), stating that more evidence from
other regions and cities are necessary to fully comprehend the patterns in
early modern female crime. Next to this, the urban focus of the book begs
the question whether a comparison between urban and rural society would
have helped to intervene in the current historiography on crime in the Low
Countries. As early modern Holland was a highly urbanized region, as the
author recounts several times, the rural perspective is maybe less important in
the case of Holland than in other less urbanized regions in Europe. Still, cities
and their surroundings constantly interact. How did this interaction have an
impact on urban female crime?
Furthermore, Van der Heyden elaborates on the conundrum of
the so-called ‘Vanishing Female’, a concept introduced by the American
criminologist Malcolm Feeley, in chapter one: how to explain the higher

female crime rates of the period 1500-1800 compared to today’s rates?
An overview of the existing international historiography concerning this
‘Vanishing Female’ theme is given. Although the author states that this book
‘lays the groundwork by sketching the state of affairs’ (vii) and does not aim
to provide a full explanation for this phenomenon, she could at least have
formulated some hypotheses in the conclusion concerning the difference in
female crime between the early modern period and today. A smaller comment
relates to the scope of deviance and criminals in early modern society, a topic
which the author does not address. Although historians can never obtain
a complete picture of crime by studying criminal records, it is possible to
compare the number of criminals with demographic figures. This allows
for grasping the magnitude of prosecuted crime, in this case for the cities of
Holland. How likely were early modern individuals to appear before crime
courts? However, these comments do not detract from the comprehensibility
and the richness of detail Women and Crime in Early Modern Holland contains. It
has enabled Van der Heyden to bring the early modern sensitivities and perils
in the Holland cities to life.
Ans Vervaeke, Vrije Universiteit Brussel
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Bas van Bavel, The Invisible Hand? How Market Economies have Emerged and Declined since ad 500
(Oxford: Oxford University Press, 2016, 352 pp., isbn 9780199608133).
In this thought-provoking book, Bas van Bavel, Distinguished Professor
of Economic and Social History at Utrecht University, has written a major
critique of economists’ understanding of the historical development and
utility of markets in creating wealth and, possibly, freedom. To do this, Van
Bavel carefully sets out a model which is laid out in the Introduction, revisited
in the lengthy Conclusion, and ‘tested’ via three case studies. These are: early
medieval Iraq, high/late medieval Italy, and the late medieval/early modern
Low Countries. First, Van Bavel distinguishes between output markets (which
distribute products) and factor markets (which distribute land, labour, and
capital). Second, he argues against Polanyi’s long-lasting notion that factor
markets are not to be found before the nineteenth century, suggesting instead
that a few societies dating back to ancient Mesopotamia have enjoyed several
centuries where factor markets played a determining role in economic growth.
Thirdly, he points out how economists and economic historians generally
assume that increasingly dominant factor markets are a ‘good thing’ – i.e.,
they lead not only to increasing wealth, but to increasing freedom. Thus,
Van Bavel rightly points out, there is a linearity and arguably a teleology to
existing histories of markets.
Fourthly, in contradistinction to this supposed teleology (about which
more below), Van Bavel argues that, the emergence of factor markets in
several past societies, while they might have been a ‘good thing’ in the short
run, have instead been a ‘bad thing’ in the long run. This is because markets
tend to concentrate wealth in the hands of a few, who then distort market
mechanisms in their favour, leading to unequal distributions of wealth,
‘institutional sclerosis’ (à la Mancur Olson), and increasing unfreedom. More
or less implicit in this argument is the general conclusion that, had societies
allowed alternate forms of factor allocation to remain in place (which Van
Bavel lists in various places as state-orchestrated, family, village, voluntary,
and others – most of which are never fully explored in this book), societies
would have experienced less explosive growth, but would have experienced
longer periods of freedom, and more equal distributions of wealth.
Having thus set the stage, Van Bavel’s model argues more specifically
that the emergence of factor markets in history tends to follow a set pattern.
1) Factors are allocated in traditional, non-market arrangements. 2) In rare
cases, this causes a pre-market growth of gdp. 3) In this climate of growing
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gdp, revolutions help markets to emerge. 4) Economic growth and political
freedom follow. 5) Elites who benefit from markets bend institutions to
their advantage, causing increasingly unequal distribution of wealth. 6) This
influence capture causes a downfall of the markets and also of living standards
and political freedom.
The majority of economic historians, who are of a neoclassical stamp,
will instinctually wish to banish Van Bavel’s analysis to the dustbin of wishful
thinking, but to do so would be a serious mistake. Van Bavel’s model and
discussion are without doubt useful and welcome additions to the literature
of long-term global economic growth in several ways. First, they highlight
the still woefully unrecognized notion that advanced monetized markets,
including capital markets, have been in operation in many societies for many
millennia. Second, it provides an articulate and sorely needed challenge to the
neoliberal consensus in economics and economic history which suggests that
markets = growth = freedom. Thirdly, it forcefully reminds us that markets
are always and everywhere enmeshed in institutions, and that economists
and economic historians, when they view markets too much as mathematical
abstractions, can lead global policy terribly astray. And along the way, Van
Bavel’s discussion performs several other important tasks such as writing
Islamic society more fully into the Eurocentric narrative of economic growth.
Superficially, Van Bavel’s model does seem to correspond to the market
societies he analyses. But as a deductive model which seeks to fit case studies
to an overarching pattern, it necessarily glosses over inconsistencies, and the
three ‘case study’ chapters (2 through 4), not to mention the ‘epilogue’ on
the us and Europe from 1500 to 1900 (chapter 5), read a little too much like
narratives cherry picked to fit the proper story.
This might be a moment to point out that, so far as this reviewer
is aware, Van Bavel’s book is written under the aegis of two large scientific
grants: granting bodies often seem to favour such ‘grand comparative theses’
as Van Bavel attempts here. It is arguable that the research of the PhDs
and Postdocs on these projects, some of which focused on the case studies
mentioned in Chapters 2 through 4, was not entirely necessary, since Van
Bavel’s thesis-driven narrative might have been formulated merely on a good
reading of secondary literature. In other words, detailed archival work on
the individual cases does not seem necessary for such a thesis-driven book.
With this the reviewer (gently) throws down the gauntlet to the Dutch nwo
(Organization for Scientific Research) and the European Research Council,
to suggest that the types of historical projects they fund – the connection
between grand thesis of the professor and the nitty-gritty of focused work
best suited to PhDs – might need reconsideration as more evidence from
completed projects comes in.
But in order to test Van Bavel’s model, I attempted to map his model
onto the case study which I know best: that of high and later medieval
Catalonia, which temporally parallels Van Bavel’s Italy case study. There, we

see a pre-market society which gained wealth; then, factor markets emerged,
at least in land, between about 1050 and 1300. Between about 1250 and 1450,
capital markets emerged and changed. Labour markets however, probably
never moved much beyond guild (city) and tenant (rural) structures, so here we
become aware that not all factor markets can be treated as developing equally
in any given society. But fine: as factor markets emerged, wealth did increase.
This is in line with Van Bavel’s model – but what I emphatically do not see,
is any serious role for ‘revolution’ in creating factor markets or freedom in
the Catalan case. Here is where some of Van Bavel’s implicit Marxism seems
very anachronistic in the pages of an historical narrative published in 2016.
What did happen in Catalonia, was the Crown realized that supporting
merchants could work to its economic and political advantage, and so it
helped the merchants and townspeople to become disentangled from previous
‘oppressions’ by nobles and clergy. And slowly, merchants simply bought their
way out of many other forms of bondage, as they got richer.
The same thing happens with the decline of the Catalan market.
Van Bavel’s model also fits in this regard: the thriving factor markets of the
thirteenth and fourteenth centuries did wane, and unfreedom rose, by the
end of the fifteenth century. But I would argue that it was not really the
greed of elites which caused the market to fail: rather, it was the maturing of
the market which caused returns and new sources of wealth to dry up, and
economic ossification led to decreasing social mobility, which enabled the
powerful few to gain a chokehold on local and regional institutions.
Briefly, my alternative explanation would be this: in some cases, rising
population and market opportunities result in increasing factor markets.
Then, for a century or more, easy wealth and new money helps to keep the
social system buoyant. But, as the market in a given region matures, returns
inevitably fall, and so surviving elites can once again gain a chokehold on
institutions, from which they proceed to exploit the majority once again.
This incidentally opens a critique of Van Bavel’s early phases: what causes the
‘revolutions’ which supposedly ‘open up’ factor markets? Is it not economic
opportunity itself (increasing population and trade opportunities, resulting
in an influx of new money), which causes the original shake-up of the premarket society?
In short, it is good to remain suspicious of any deductive ‘model’
which purports to explain a phenomenon as large as the rise of markets in
global history. And the archival research done by postdocs and PhDs for these
projects arguably contributed little to what seems, at least in broad form, like
a well-thought-out, yet essentially pre-conceived argument. Also, Van Bavel’s
critique of teleologies that he purports to find in the models of others can
surely be criticized in itself, since he intends to find almost ‘inevitable’ cycle
in the rise and decline of factor markets. ‘Inevitable cycles’ are arguably just
mini-teleologies.

So while one might take aspects of the overarching model with a grain
of salt, and the historical narratives in the middle chapters with a bit more,
Van Bavel certainly seeks to stand many old notions on their heads, and in
doing so he provides serious food for thought and a welcome counterweight
to a stultifying (and now seemingly anachronistic) neoliberal cheerleading
on the part of many global economic historians. This book therefore comes
highly recommended.
Jeff Fynn-Paul, Leiden University
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Peter de Ruiter, Het Mijnwezen in Nederlands-Oost-Indië 1850-1950 (Utrecht: FIsme Scientific
Library, 2016, 312 pp., isbn 978 90 70786 36 6).
Aan het begin van de negentiende eeuw kreeg Nederlands Oost-Indië de
rol van wingewest om de deerlijk in het ongerede geraakt moederlandse
staathuishouding weer op orde te brengen. Evenals in andere koloniale
rijken, zoals het Spaanse in Latijns-Amerika, was de mijnbouw een relatief
eenvoudige en vanzelfsprekende manier om natuurlijke rijkdommen te
exploiteren. In de Indonesische archipel waren goud en tin al in de voctijd belangrijke delfstoffen, al werd van de Bangka tinmijnen de meeste tin
eenvoudigweg de archipel uit gesmokkeld en was de goudwinning op Borneo
geheel in Chinese handen. De Bangka tinmijnen kwamen in het begin van
de negentiende eeuw echter onder direct koloniaal gezag en ontwikkelden
zich tot een prominente bron van inkomsten voor de Nederlands OostIndische staatskas. De Ombilin steenkoolmijnen op Sumatra, ontdekt door
de ingenieurs van het Mijnwezen, werden in 1892 in gebruik genomen
en waren van onschatbare strategische waarde voor de scheepvaart in de
archipel. De Ombilinmijnen kwamen dan ook vrijwel meteen in handen van
de Nederlandse staat. Dit gebeurde niet met de oliewinning, die tegen het
einde van de koloniale periode van nog veel groter economisch belang was
voor Nederland dan de tin en steenkool. De koloniale overheid, laat staan
de Nederlands Oost-Indische samenleving, had daar echter weinig baat bij,
want de winsten verdwenen samen met de olie uit Nederlands Oost-Indië.
Al met al stak de mijnbouw in Nederlands Oost-Indië pover af bij de handel
in een grote variëteit aan exportgewassen die het koloniale bewind met
succes in Nederlands Oost-Indië had geïntroduceerd. Dit valt niet alleen te
verklaren uit de relatief geringe aanwezigheid van delfstoffen, maar ook uit
de moeizame en trage voortgang van het geologische en mijnbouwkundige
onderzoek naar delfstoffen in de archipel.
De vraag is daarom relevant of het koloniale gezag wel bereid was om
kost voor de baat uit te laten gaan en flink te investeren in mijnbouwkundige
expertise om de rijkdommen aan Indische bodem te onttrekken. Een studie
naar de geschiedenis van de mijnbouwkundige en geologische exploratie
van koloniaal Indonesië is daarom een welkome bijdrage aan de geschiedenis
van het Nederlandse kolonialisme. Het proefschrift van Peter de Ruiter
over het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië behandelt de geschiedenis
van de gouvernementsafdeling, die verantwoordelijk was voor geologisch
onderzoek, het slaan van artesische putten – cruciaal voor de stedelijke
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drinkwatervoorziening – en het verbeteren van extractiemethoden van
delfstoffen. Pas in 1850 gestart met vier mijnbouwkundigen, groeide deze
afdeling langzaam tot een formatie van dertien in 1871 om zich tot aan de
grote crisis van de jaren dertig gestaag verder uit te breiden.
De Ruiters verhaal is er een van talloze tegenslagen en een enkel
succes. Een van die successen was ook nog eens ondanks en niet dankzij het
Mijnwezen. De Billiton tinmijnen ontstonden geheel tegen het advies van
de mijnbouwkundige H.J. Croockewit, die na een bezoek aan Billiton de
beroemd geworden uitspraak deed dat er op het eiland geen tin was. Een
nieuwe expeditie, geleid door V.G. baron Van Tuyll van Serooskerken en J.F.
Loudon, ontdekte wel tinaders dankzij de aanwijzingen van F. den Dekker,
een Indo-Europese klerk werkzaam bij de haven van Muntok. Den Dekker
kende de bewoners van het eiland Billiton en beheerste een Chinese taal,
waardoor hij kon communiceren met de mijnwerkers. Lokale kennis was
alles in die tijd en daar kon Croockewit van meepraten. Hij had zich maar
moeizaam kunnen handhaven op dit door piraten bevolkte eiland en was door
lokale bewoners, die van zijn aanwezigheid niet waren gediend, meermalen
om de tuin geleid. Zijn rapport over de aanwezigheid van tin was dan ook
uitsluitend gebaseerd op wat te hooi en te gras genomen bodemmonsters.
Terecht benadrukt De Ruiter in zijn proefschrift dat grote delen van
de archipel in de negentiende eeuw uiterst gevaarlijk terrein waren voor
Europeanen. De sterfte was hoog onder de mijnbouwkundige ingenieurs.
Maar wat door De Ruiter wel vermeld had mogen worden, is dat Chinese
mijnbouwers al eeuwenlang actief waren in Zuidoost Azië. Van die Chinese
rol in de mijnbouw in Nederlands Oost-Indië lijkt De Ruiter zich niet
bewust te zijn. Zo vermeldt de tekst op de achterflap dat de Bangka tin werd
gedolven door ‘inlandse mijnwerkers’, terwijl het toch echt Chinese kongsis
– zelfstandige groepen arbeiders met eigen leiders – waren die tot het einde
van de negentiende eeuw de mijnen draaiend hielden. Zo ging het overigens
ook in de Billiton mijnen. Europese mijntechnologie werd pas interessant
toen het ertsgehalte in de tinlagen afnam en er grof geschut moest worden
ingezet, zoals draglines en reusachtige baggermachines. Pas aan het einde
van de negentiende eeuw introduceerden de Europeanen grootschalige
geïndustrialiseerde mijnbouw in Nederlands Oost-Indië en trouwens ook
in Brits Maleisië, dat in die tijd Nederlands Oost-Indië voorbijstreefde als
tinexporteur.
Over de technische evolutie van deze tinmijnbouw en de resulterende
ecologische verwoesting kunnen we overigens lezen in recent artikel van
Corey Ross.1 Ook de ecologische aspecten van de mijnbouw komen er, net als
de sociale, bekaaid af in dit proefschrift.
1

Corey Ross, ‘The Tin Frontier: Mining, Empire,
and Environment in Southeast Asia, 1870s –
1930s’, Environmental History 19, 3 (2014) 454-479.

Hoewel de Ruiter een aantal flinke steken laat vallen, is
zijn proefschrift zeker de moeite waard om te lezen. Daarbij is het
wetenschapshistorische deel zonder meer het beste en interessantste. Het
beschrijft de grote ontdekkingen van de Snellius-expeditie op het terrein van
de oceanografie en van de Vening-Meinesz-expeditie op het gebied van de
geodesie – de wetenschap van de vorming der aarde – en de plaattektoniek.
Verder was er nog de beklimming van de Carstenztop in Nieuw-Guinea,
waarbij een grote hoeveelheid koper en gouderts werd ontdekt, die overigens
door hun afgelegenheid pas decennia later, in de jaren zeventig van de
twintigste eeuw, kon worden geëxploiteerd.
Ulbe Bosma, iisg
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Lucas Ligtenberg, Mij krijgen ze niet levend. De zelfmoorden van mei 1940 (Amsterdam: Balans, 2017,
256 pp., isbn 9789460038457).
Dat na de Duitse inval van mei 1940 het aantal zelfdodingen in Nederland
ongekend hoog was, is niet onbekend. Abel Herzberg, Loe de Jong en Jacques
Presser noemen deze dramatische episode in hun afzonderlijke studies. Zij
besteden er echter betrekkelijk weinig aandacht aan, terwijl zij een slag slaan
naar het aantal. Dit was onnodig, want het Maandschrift van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (cbs) schreef eind 1940 al dat het in mei van dat jaar
om 371 slachtoffers ging. In 1960 publiceerde de statisticus C.S. Kruijt meer
informatie hierover. Inmiddels is duidelijk dat 388 mensen in die maand
door zelfdoding het leven verloren. Voor het hele jaar 1940 ging het om 1038
personen. Verder tonen de statistieken voor enkele maanden van 1942 en
1943 weer een piek, waarschijnlijk ten gevolge van anti-Joodse maatregelen
en deportaties. In 1945 waren er bijna evenveel zelfdodingen als vijf jaar
eerder: 1024. Hoewel in sommige memoires en publicaties mensen achter de
cijfers zichtbaar worden, was hiervoor in wetenschappelijke studies tot nu
toe weinig systematische aandacht. Dit was niet altijd vrijwillig: zo kregen de
socioloog Wout Ultee en zijn medeonderzoekers toegang tot het archief van
het cbs, maar slechts op voorwaarde dat ze de informatie anoniem hielden.
De journalist en historicus Lucas Ligtenberg laat in Mij krijgen
ze niet levend de mensen achter de statistieken zien. Aan de hand van
levensbeschrijvingen behandelt hij in veertien hoofdstukken min of meer
thematisch de verschillende aspecten van ‘de zelfmoordepidemie’ in de
meidagen van 1940. Informatie vond hij in politierapporten, gemeentelijke
bevolkingsadministraties, kranten, dagboeken en afscheidsbrieven, en
in een grote verscheidenheid aan historische en literaire publicaties. Hij
sprak met nabestaanden en sprak zelfs met iemand wiens vader een poging
had ondernomen om samen met zijn zoon te sterven. Beiden overleefden
de oorlog. Ligtenberg probeert erachter te komen wat de honderden
slachtoffers – zoals hij zegt niet van de oorlog maar van ‘de omstandigheden’
– bewoog deze stap te zetten. Wat was hun achtergrond, wat waren hun
omstandigheden in mei 1940? Wat maakte de situatie zo uitzichtloos dat zij
geen andere uitweg zagen dan een vlucht in de dood?
Ligtenberg maakt de angst en paniek zichtbaar van de ‘duizenden of
tienduizenden’ die na de Duitse inval naar de kust trokken in een poging per
schip naar Engeland te ontkomen. Dit lukte naar schatting vijfhonderd van
hen. De anderen keerden gedesillusioneerd terug. De dag na de capitulatie
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vond zenuwarts Bertold Stokvis zijn wachtkamer vol mensen die hem
smeekten hun vergif te geven. Hij hoorde bovendien dat die nacht honderden
Joden zich van het leven hadden benomen. Uit studies blijkt dat van de
388 slachtoffers 201 Joods waren. Volgens een publicatie in het blad voor
Joodse genealogie Misjpoge stierven ongeveer 700 Joden gedurende de vijf
oorlogsjaren door zelfdoding. Hoeveel communisten of socialisten een einde
aan hun leven maakten is onduidelijk.
Ongeveer driekwart van deze zelfdodingen was collectief: gezinnen en
partners besloten samen gif – of een dodelijke dosis medicijnen – in te nemen
of de gaskraan open te zetten. In enkele gevallen werd een pistool gebruikt;
ophanging en verdrinking kwamen ook voor. Partners en kinderen werden
soms eerst door de echtgenoot of vader gedood. De politie registreerde dit
vaak als moord. Soms weigerde een gezinslid mee te doen. Zo verliet de oudste
zoon van het gezin Wiener op het laatste moment het ouderlijk huis en ging
naar zijn verloofde. Zij trouwden en in de Hongerwinter werd hun zoon, de
latere schrijver L.H. Wiener, geboren.
Hoeveel pogingen niet slaagden is onbekend. Soms had men niet
genoeg vergif ingenomen, of roken buren een gaslucht en belden de politie.
Wanneer slachtoffers werden ontdekt, kwam het voor dat een of meerdere
gezinsleden nog in leven waren. Die werden dan naar het ziekenhuis
gebracht. Sommigen stierven, anderen werden gered. Enkelen deden daarna
alsnog een geslaagde poging. Negentien personen die een poging hadden
gedaan pakten hun leven weer op, maar werden later in Auschwitz, BergenBelsen of Sobibor vermoord.
Niet alleen in Joodse kringen grepen paniek en ontzetting om
zich heen. Nederland was een toevluchtsoord geworden voor Duitsers en
Oostenrijkers die voor de terreur van de Nazi’s waren gevlucht. Mogelijke
bescherming door de Nederlandse neutraliteit was door de inval verdwenen
en de vlucht van koningin Wilhelmina sloeg alle hoop de bodem in. De
geruchtenmachine over de opmars van de Duitse troepen en de gevechten
zelf zorgden voor chaos, angst, paniek, ontreddering en onzekerheid – óf
voor sommigen juist de zekerheid dat alles verloren was. Behalve Joodse
vluchtelingen wisten immers ook gevluchte socialisten en communisten
waartoe de Nazi’s in staat waren. Sommigen hadden in publicaties voor het
nationaalsocialisme gewaarschuwd en gingen ervan uit dat zij nu vogelvrij
waren. Ook de Joods-Nederlandse zakenman Louis Fles had in een pamflet
tegen Hitler gewaarschuwd, al direct na de machtsovername in 1933. Na de
inval zag hij geen andere mogelijkheid dan zich zelf om te brengen.
Hoewel artsen en apothekers in de statistieken van de zelfdodingen
iets oververtegenwoordigd zijn, namen mensen uit alle lagen van de
bevolking de stap. Bekende slachtoffers zijn de Joodse wethouder in
Amsterdam Emanuel Boekman en zijn vrouw, de schrijver Menno ter Braak,
de criminoloog Willem Bonger en Corrie Hermans, de zus van de schrijver
Willem Frederik Hermans. Aan de hand van bestaande publicaties en

biografieën gaat Ligtenberg uitgebreid op hun lotgevallen in. Onbekende
slachtoffers haalt hij uit de anonimiteit. Zoals het gezin van Simon Dekker,
een visser en brandstoffenhandelaar uit de buurt van Den Helder. Hij pleegde
zelfmoord nadat hij zijn vrouw en twee kinderen om het leven had gebracht.
Hoewel familie en buurtgenoten wisten dat hij door de Duitse inval overstuur
was en had geroepen dat hij niet onder de Duitsers kon leven, waren zij
volkomen verrast door zijn daad. ‘Zwaarmoedigheid door het noodlot der
tijden’ zou Dekker tot zijn daad hebben gebracht.
Familieportretten, zoals een foto van het gezin Dekker,
afscheidsbriefjes en andere documenten geven een aantal hoofdpersonen
uit de verhalen letterlijk een gezicht. Het tweede deel van het boek is een
soort naslagwerk, met de personalia van de slachtoffers en informatie over
de wijze waarop zij stierven. Al met al bevat het boek honderden namen
niet alleen van directe betrokkenen, maar ook van familieleden, buren en
bekenden. Het aantal namen doet je als lezer soms duizelen. Bovendien is,
al naar gelang de beschikbaarheid van gegevens, de informatie de ene keer
beknopt en de andere keer juist zeer uitvoerig. Bij de literatuurverwijzingen
wordt slechts het meest noodzakelijke vermeld: auteur en titel, maar geen
paginaverwijzingen en archieven worden slechts globaal genoemd. Ondanks
deze onevenwichtigheid is Mij krijgen ze niet levend toch een belangwekkend
boek. Dankzij alle individuele verhalen dringt het beeld zich op van paniek
en chaos na de Duitse inval, een aspect waarvoor in de historiografie van
de bezettingstijd betrekkelijk weinig aandacht is. Door de systematische
aandacht voor de mensen achter de cijfers blijkt tegelijkertijd dat een
eenduidig antwoord op de vraag waarom mensen tot zelfdoding overgingen
niet te geven is. Angst, rationele overwegingen, impulsiviteit en een
zwaarmoedige geaardheid hebben daarbij allemaal een rol gespeeld. Het
wachten is op een integrale studie naar zelfdoding in Nederland gerelateerd
aan de Tweede Wereldoorlog, inclusief het laatste oorlogsjaar en de nasleep.
Regina Grüter, niod
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Krishan Kumar, Visions of Empire. How Five Imperial Regimes Shaped the World (Princeton: Princeton
University Press, 2017, 600 pp., sib 9780691153636).
It is hard to disagree with the subtitle and basic premise of this book. Imperial
regimes shaped – and their legacies continue to shape – the world we live in.
From international law to national and postcolonial cultures, from the global
economy to international sports events: the history of empires, imperial
competition, domination and resistance, left a deep imprint on societies.
Although in some societies more than in others, the lingering ‘presence’ of
empire is dispersed and dissolved – as well as suppressed – to the point that
it sometimes has become unrecognizable; at other moments it vehemently
bursts through the surface of public discourse. Over the past few years, in
The Netherlands in particular, hardly a week goes by without some form of
commotion and contestation about the Dutch imperial past. Likewise, hardly
a week goes by without some major academic publication, event, seminar or
conference on the history of empires.
Yet the recent upsurge in scholarship on the history of empires is not
merely concerned with understanding empires and how they shaped our
present. As the nation-state is increasingly being challenged as the ideal unit
of political organization and might even fade away ‘as a blip on the historical
horizon’ (as the downbeat forecast of Jane Burbank and Frederick Cooper
has it), a growing number of scholars these days turn to historical empires
to explore what we can learn from them. Empires are characterized by their
layered and often fragmented sovereignty, their ability to exercise power
across space (with all its limits and possibilities), and their accommodation of
cultural and ethnic diversity. Hence scholars claim that empires offer, if not
viable alternative models as such, in any case alternative ways of thinking.
Visions of Empire. How Five Imperial Regimes Shaped the World by Krishan
Kumar can be seen as another branch of this historiographical tree. ‘Empire,’
Kumar boldly states, ‘can be the prism through which to examine many of the
pressing problems of the contemporary world – perhaps even the birth pangs
of a new world order.’ Although he is quick to point out that his book has ‘no
direct pedagogical purpose’, the normative thrust is unmistakable: there are
direct and indirect lessons to be learned, first and foremost concerning the
accommodation of diversity.
Kumar, a professor of sociology at the University of Virginia, set
himself a herculean task: comparing and describing five vast empires over
equally vast periods of time. The book’s scope is dazzling and empires are
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complex, evolving entities – it is certainly no small feat to present five of
them in a succinct and orderly way. As a relative newcomer to the field, Kumar
had to master an enormous amount of secondary literature. Fortunately, his
writing style is pleasant and clear. No doubt the book will attract a broad
range of readers.
Kumar’s units of comparison are the Ottoman, Habsburg, Russian/
Soviet, British, and French empires. He makes no secret of the fact that his
selection of empires is ‘arbitrary, a reflection of my own tastes and interests as
well as the limits of my knowledge’ (xv). Although his candour is charming,
such arbitrariness is unsatisfactory. In fact, it is illustrative of the rather thin
analytical framework of the book. Judging from the introductory remarks it is
a comparative history. In varying formulations, the book is about how ‘ruling
peoples conceived their task’, their ‘ideas and ideologies’, and ‘the outlook
and attitudes of elites and intellectuals’ (xii-xv). But readers who desire a finegrained comparative agenda will look for it in vain.
It starts with the chronological framework of the book: there does
not really seem to be one. The Roman Empire is not formally part of the
comparison, yet a whole chapter is devoted to it to show that modern empires
all departed in one way or another from the Roman model. One of Kumar’s
key arguments throughout the book is that the Roman model offered later
imperial elites a sense of carrying out a ‘universal mission’. But inter-imperial
competition from the early modern period onward certainly challenged the
universality of any empire’s mission.
More importantly, Kumar essentially treats all five empires as ‘modern’
empires. Yet the heyday of both the Ottoman and the Spanish Habsburg
empires were the sixteenth and seventeenth centuries. In the chapters on
the French and British empires, Kumar shifts his focus to the nineteenth and
twentieth centuries, while their early modern trajectories get short shrift.
The Russian Empire, yet again, is discussed from the ‘vantage point of its
reincarnation as the Soviet Union’. All this raises the question of the relative
equivalence of the units that are being compared. Major political, economic,
and intellectual transformations – industrialization, capitalism, technological
advances, the Enlightenment, the rise of parliamentary democracy –
transformations that might help us understand why an empire in the midseventeenth century was something completely different than an empire
in, say, the interwar period, do not seriously affect Kumar’s account. In that
sense, Jeroen Duindam’s recent Dynasties. A Global History of Power, 1300-1800
(Cambridge 2016), is more convincing as a (still very ambitious) comparative
history because of its early modern focus and tight analytical framework
resulting in thematic chapters.
The question of what is being compared remains unsettled throughout
the book. Can ‘intellectuals’, ‘elites’, and ‘rulers’ be heaped together so
easily and indiscriminately, as Kumar seems to suggest? Furthermore, he
flexibly draws on and reads ‘ideas’ in institutions – for example the Austrian

Habsburg army or the Ottoman devshirme system – as well as practices and
policies of toleration. Yet do they and, for instance, the sixteenth-century
sultan Suleyman i (‘The Magnificent’), the English poet and novelist Rudyard
Kipling (1865-1936), or the preamble to the 1977 Constitution of the SovietUnion belong to the same unit of analysis? Because Kumar provides no
discussion of his actual source material, of what he considers as evidence, he
ends up making comparisons on such a general level that it almost ceases to be
a meaningful comparative history.
On this most general level, Kumar still makes a couple of interesting
points. One is that ruling elites tend to downplay their own distinct ethnic
identity in the interest of the manageability of the different peoples that
make up the empire. This is particularly clear for the Ottoman and Habsburg
empires, and with varying degrees for the Russian/Soviet Empire. A related
point is that the ‘nation-ness’ of empires comes by degrees: from the least,
the Ottomans and Habsburgs, to the intermediate, the Russian/Soviet, to the
British, and the most ‘national’ empire: the French. But this gradual order
largely derives from the fact that Kumar pays most attention to the British and
French empires in the nineteenth and twentieth centuries. Would the relative
‘nation-ness’ of these empires still be as strong if Kumar would have focused
his discussion on the early modern period?
Rigorous comparative history on the scale of empires is extremely
challenging, so much is clear. Nonetheless, in the separate chapters on the
various empires, Kumar provides an impressive depiction of the longevity of
imperial attitudes and mentalities. After reading Kumar’s book, it becomes
more comprehensible how and why imperial rulers and elites in the twentieth
century had so much difficulty abandoning their imperial mindsets. It is no
foregone conclusion that they have been abandoned entirely at the beginning
of the twenty-first.
René Koekkoek, University of Amsterdam
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Philippus Breuker, Het landschap van de Friese klei: 800-1800 (Leeuwarden: Wijdemeer, 2017,
448 pp., isbn 9492052261).
De Friese klei – bij een breder publiek mogelijk beter bekend als het Friese
terpengebied – is een indrukwekkend cultureel erfgoed. Het is onderdeel
van het holocene kleigebied dat zich langs de Nederlandse, Duitse en
Deense waddenkust uitstrekt. Het landschap laat zich er lezen als een
spannend geschiedenisboek. In de vele kronkels, bochten en meanders van
drooggelegde, gekanaliseerde of anderszins bedwongen slenken, prielen
en rivieren is nog de bodem van de zee zichtbaar waarop dit land ooit
werd gewonnen, terwijl in de rechte lijnen van wegen, nieuw gegraven
poldersloten, kanalen, straten, spoorwegen, stadsmuren, molens, stinsen en
boerderijen het proces van voortdurende cultivering vorm kreeg. Deus mare,
Friso litora fecit – God schiep de zee, de Fries de kust.
In dit boek heeft Philippus Breuker (emeritus hoogleraar Friese
taal- en letterkunde in Leiden en Amsterdam) zich tot doel gesteld ‘een
samenhangend en zo duidelijk mogelijk historisch beeld en begrip te geven
van de ontwikkeling van het landschap door de eeuwen heen. Hiaten in
onze kennis worden opgevuld, lijnen doorgetrokken’ (16). Dit plan brengt
hij ten uitvoer in een dertiental lange hoofdstukken over onderwerpen als
veldindeling, landaanwinning en -verbetering, waterbeheersing, flora en
fauna van het veld, boerderijen en stinsen, schoonheidsbeleving en – geestige
titel – ‘Lof en spot van land en tuin’. In een omvangrijk afsluitend besluit
worden de verschillende uitgezette lijnen nog eens bij elkaar getrokken.
Het antwoord op de vraag of Breuker zijn ambitie ook overtuigend
heeft verwezenlijkt, is moeilijk te geven, zeker in academische zin. Dat
komt vooral doordat de tekst wat theorie en methodologie betreft nogal
impliciet blijft. Een enkele keer neemt Breuker in een hoofdstuk weliswaar
een paragraaf ‘stand van zaken’ op, maar erg verhelderend zijn die stukken
niet. Zo bestaat een dergelijke beschouwing over het begrip ‘hemrik’
(gemeenschappelijk grondbezit (?)) (54-55) uit een bespreking van oudere
literatuur die meer details losmaakt dan grote lijnen vaststelt. Ook door de
plompverloren, weinig uitgelegde compositie is het boek soms ontoegankelijk
en krijgt de lezer te weinig houvast.
Maar laat ik, voordat ik deze bezwaren toelicht, eerst ingaan op wat
het boek wél bevat en benadrukken dat we hier met een bijzondere, met
grote kennis van zaken, liefde en betrokkenheid geschreven en met zorg
geïllustreerde studie van doen hebben. Breuker, een van de beste kenners van
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de Friese geschiedenis in Nederland, presenteert met dit werk zijn archief-,
literatuur- en in dit geval ook veldonderzoek van vele jaren. Geen enkele in
Friesland geïnteresseerde landschapshistoricus zal om die reden dit boek
links willen laten liggen. Vooral de lange hoofdstukken over waterbeheersing,
veldinrichting en het hoofdstuk over tuinen geven vele goed uitgewerkte
casestudies en soms verrassende nieuwe inzichten.
Maar precies in deze rijkdom schuilt ook de zwakte van het boek. De
stap van Fundgrube naar een meer generaliserend narratief wordt te weinig
gemaakt. Daarvoor problematiseert Breuker zijn eigen positie ten opzichte
van de bestaande literatuur onvoldoende. Hij heeft dit bezwaar misschien
zelf ook gevoeld en koos de vlucht naar voren: ‘Er wordt hier gewerkt
op basis van voorbeelden en niet vanuit een selecterende vooropgestelde
hypothese of vanuit een enkele invalshoek. […] Zo brengen de voorbeelden
hun eigen vragen mee en dat vermeerdert weer kennis en nieuwe vragen.
Kennis vermeerdert zich stapsgewijs. Daardoor ontstaan langzaam nieuwe
inzichten en kan met andere ogen naar het landschap worden gekeken’ (16).
Deze methode blijkt in de praktijk weinig effectief. Doordat Breuker niet goed
aangeeft waarom iets op een bepaalde plek wordt behandeld, komt de lezer
te vaak voor – soms aangename, maar even vaak verwarrende – verrassingen
te staan. Om deze reden is dit boek voor de bredere groep van niet-Friese
historici en landschapshistorici vermoedelijk toch minder interessant.
Ik geef één enkel voorbeeld van Breukers werkwijze. Onder de titel
‘Boerenwelvaart’ behandelt hij in hoofdstuk 7 de economische ontwikkeling
van de kleistreek. Eerder al heeft hij opgemerkt dat hij ervan ‘uitgaat’ dat in de
Vroege Middeleeuwen ‘vrijwel alle land in een buurschap gemeenschappelijk
gebruikt werd’ (37) en dat rond 1200 de landerijen overgingen in particulier
eigendom. Vanaf dat moment werden horigen pachters. Waar Breuker dit
op baseert blijft onduidelijk en het is ook jammer dat hij zijn interessante
vondsten en overdenkingen over dit onderwerp niet heeft geconfronteerd met
de recente literatuur. Vooral het werk van Bas van Bavel c.s. over de opkomst
van de markteconomie in de Lage Landen biedt hier een relevant kader.
Datzelfde geldt voor een volgende ontwikkeling waarover Breuker speculeert,
namelijk de door hem waargenomen schaalverkleining en -vergroting van
boerderijen in de periode tussen 1450 en 1700. Tegen een algemene trend in
van schaalvergroting (dus uitbreiding van het areaal van enkele boerderijen)
signaleert Breuker voor sommige dorpen schaalverkleining (voor de periode
tot 1546). Ook voor deze interessante waarnemingen ontbreekt echter een
overtuigende verklaring; het blijft bij enkele speculaties en veel met modale
hulpwerkwoorden geformuleerde zinnen.
Al met al roept dit boek gemengde gevoelens op. Als luxe uitgegeven
publieksboek sluit het aan bij de aandacht die het landschap in de laatste jaren
in Nederland geniet. Het platteland is niet langer onomstreden boerenland,
ook de burger voelt zich eigenaar van het landschap en in dit opzicht geeft

dit boek vele prachtige aanknopingspunten. Voor historici ligt dit anders. Dit
werk is een schatkist vol waardevolle casestudies en voorbeelden, maar het
vergt wel enig spit- en poetswerk om die juweeltjes te ontdekken.
Goffe Jensma, Rijksuniversiteit Groningen
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Arnoud-Jan Bijsterveld, House of Memories. Uncovering the Past of a Dutch Jewish Family
(Hilversum: Verloren, 2016, isbn 9789087046040).
Hoogleraar geschiedenis aan de Tilburgse universiteit Arnoud-Jan Bijsterveld
heeft een zo compleet mogelijke geschiedenis geschreven van de familie
Polak uit Tilburg. Aanleiding voor het boek was de aankoop van een huis in
Tilburg waar de schrijver in woont en waar de familie Polak tot in 1941 in
woonde. De naam van de familie op de bouwtekeningen was voor Bijsterveld
voldoende om een zoektocht te beginnen die gedurende vijftien jaar leidde
naar een grote hoeveelheid kennis en inzicht over alle betrokkenen van de
familie Polak; slachtoffers van het naziregime en nabestaanden in Nederland
en daarbuiten. Omdat een aanzienlijk deel van hen in de Verenigde
Staten woont en Bijsterveld zich zeer verantwoordelijk voelde voor deze
geschiedenis, heeft hij zijn boek in het Engels geschreven. Zo wordt het huis
begin- en eindpunt van een levende geschiedenis, toegankelijk voor een
internationaal publiek.
De uitgeplozen familie Polak toont een interessante geschiedenis.
Hans en Bertha Polak-Cohen lieten het huis in Tilburg in 1927-1928 bouwen.
Hun zoon Bertram Polak kwam om in Auschwitz, en in 2011 lukte het
Bijsterveld om een Stolperstein (struikelsteen) met Bertram Polaks gegevens
erop in de stoep voor het huis te laten plaatsen, als permanente markering.
Hierging een uitgebreid onderzoek aan vooraf, en in zijn weergave daarvan
vertelt Bijsterveld over archieven, stambomen, betrokkenen en nabestaanden.
Het beginpunt van de reconstructie is het onderzoek naar de oudst bekende
voorouder van de familie Polak, die Machiel Yechiel Simon Shabtay heette
en in 1742 in Amsterdam stierf. In Tilburg begint Barend Polak in het jaar
1878 samen met de Tilburgse Michiel A. de Haas een handel in huiden
en aanverwante producten. In de decennia daarna gaat Polak door met
het leveren van leer aan de schoenenindustrie in de regio. Het echtpaar
Polak ontvlucht Nederland in mei 1940; hun zoon Bertram, sergeant en
gemobiliseerd, blijft achter. In 1941 koopt een Duitse nazi het huis en moet
de zoon vertrekken. Het bedrijf van de Polaks wordt onteigend. Bertram
probeert met drie vrienden naar Engeland te vluchten, maar dat mislukt. Ze
worden gearresteerd en komen in Kamp Amersfoort terecht. Uit Amersfoort
vertrekt op 16 juli een transport naar Auschwitz, dat daar op 17 juli aankomt.
De joodse vrienden zijn huisarts Fred de Wit, het echtpaar Bobby Spier en
Tineke Spier-Bendien, joodse vluchtelingen. Auschwitz is op dat moment
nog in aanbouw. Bertram, Fred en Bobby komen in de eerste barakken van
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Birkenau terecht, vlakbij de plek waar de treinen aankomen. Na vier weken,
op 17 augustus 1942, worden zij in Auschwitz-Birkenau vermoord. Tineke is
halfjoods en wordt eerst naar de gevangenis in Scheveningen en vervolgens
eind september 1942 naar Ravensbrück gestuurd. Daar zit ze tot begin maart
1945 gevangen, waarna ze naar Mauthausen wordt overgebracht. Daar sterft
ze nog geen twee weken later.
Bijsterveld vermeldt alle banden en verbanden die hem in staat stelden
in het onderzoek verder te komen. Als mediëvist was het nieuw voor hem om
in een historisch onderzoek ook nabestaanden en betrokkenen aan het woord
te kunnen laten. Dit lukte hem echter pas na vele jaren. Weliswaar had hij de
informatie over Bertram Polak al spoedig gevonden, bij Yad Vashem in Israël.
De nabestaanden en familieleden kwamen echter pas in beeld toen hij de
struikelsteen aanvroeg en informatie over Bertram Polak op de website van
het Digitaal Joods Monument had gezet. Een genealoog in Pittsburgh zag
de gegevens en herkende de naam van zijn grootmoeder, Judith RothsteinPolak, en van haar neef Bertram Polak. Hij bracht Bijsterveld in contact met
de oudste familieleden in Philadelphia en zo kwam Bijsterveld achter de
familiegeschiedenis. De gevluchte Hans Polak was al in 1942 gestorven, nog
maar 54 jaar oud. Hij had tevergeefs geprobeerd zijn zoon naar de Verenigde
Staten te halen. Het verdriet over het lot van Bertram was zo groot dat er in
de familie niet meer over hem werd gesproken. In de familieverhalen over het
verleden lag steeds de nadruk op de ontsnapping naar de Verenigde Staten.
Het huis van Hans Polak en dat van zijn broer Alfred in Tilburg kwam in 1947
terug in het bezit van de familie. Na Alfreds dood vestigden zijn gezinsleden
zich in de jaren vijftig in Israël.
House of Memories is chronologisch opgezet. Het eerste deel beschrijft
het huis en de vooroorlogse familiegeschiedenis. Deel twee gaat over
de oorlogsjaren, met de nadruk op de vluchtpoging van Bertram en
zijn vrienden, en de onteigening van de familie Polak. Het derde deel
betreft de terugkeer naar Nederland na de oorlog, het rechtsherstel en de
verspreiding van de familie. De familiegeschiedenis is zo compleet mogelijk
weergegeven en ook in het betrekken van nabestaanden bij zijn onderzoek
is Bijsterveld actief en bewust te werk gegaan. Dit levert een in alle opzichten
indrukwekkende reconstructie op. Bijstervelds hoofddoel was het aanbieden
van het familiegeschiedenisboek aan de nog levende familieleden. Dat is
gelukt, en de familieleden waren er duidelijk verbaasd over en vol waardering.
Voor de niet direct betrokken lezer is het Engelstalige boek van 486 pagina’s
een mooie casestudy en een uitstekend voorbeeld voor familiegeschiedenissen.
Het onderzoek, de auteur geeft dit zelf toe, was een beetje uit de hand gelopen
en het moest een keer af. Om een Nederlandstalig publiek en het onderwijs
te bereiken lijkt een omwerking van het boek tot een aanzienlijk kleinere
kernachtige publicatie een goed idee. Samen met de film en de informatie

online kan de familie Polak in Tilburg dankzij Bijstervelds intensieve
onderzoekswerk en energieke verbindende activiteiten in levendige gedachte
blijven van de komende generaties.
Dienke Hondius, Vrije Universiteit Amsterdam
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Gerrit Valk, Vechten voor vijand en vaderland. ss’ers in Nederlands-Indië en Korea (Amsterdam:
Boom, 2017, 176 pp., isbn 978 90 895 3571 9).
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben meer Nederlandse vrijwilligers
in het Duitse leger gediend dan in de geallieerde legers; van hen die zich
meldden voor de Wehrmacht, Waffen-ss en andere Duitse legeronderdelen
sneuvelden er tussen de zes- en zevenduizend. Wat gebeurde er na de oorlog
met de overlevenden? Velen werden geïnterneerd, sommigen geëxecuteerd en
anderen verloren het Nederlanderschap. Het stemrecht werd hun ontnomen,
ze mochten geen publieke functies meer vervullen en niet langer dienen in
het Nederlandse leger. Niettemin vochten er zowel in Nederlands-Indië als in
Korea Nederlanders die eerder in Duitse krijgsdienst waren geweest. Hoe valt
dat te verklaren?
Op deze en andere vragen geeft Gerrit Valk helder en met vlotte
pen antwoord, of in elk geval een vergaand onderbouwd vermoeden in
het beknopte Vechten voor vijand en vaderland. ss’ers in Nederlands-Indië en
Korea. Valks studie is een welkome bijdrage aan een onderwerp waarover
tot heden weinig is geschreven. Dat wat wel is gepubliceerd, beperkt zich
tot schromelijke overdrijvingen, zoals dat tienduizenden voormalige
Nederlandse Waffen-ss’ers in deze conflicten hebben gevochten, of tot
journalistieke reportages. Valk zelf houdt het voor het geval van NederlandsIndië op tussen de zeshonderd tot duizend man (60), voor Korea ‘minimaal
veertig en wellicht enkele tientallen meer van mannen met een militair
oorlogsverleden in Duitse krijgsdienst’ (62). Voor het overige is onduidelijk
wie er naar Indonesië en Korea gingen en waarom, al zijn daar in de beperkte
bestaande literatuur wel enige verklaringen voor gegeven.
Valk, die eerder het boek ‘Pantsers stooten door, Stuka’s vallen aan’. Melchert
Schuurman, een muziekleven in dienst van de nsb en de Waffen-ss publiceerde, laat
zien dat de redenen waarom deze jongens in Nederlands-Indië en later Korea
terechtkwamen, zeer divers waren. Valk maakt echter duidelijk dat er van
actieve werving onder voormalige ss’ers en ‘andere wapendragers in Duitse
dienst’ om ingezet te worden in Nederlands-Indië geen sprake was (28). Voor
de oorlog in Korea (1950-1953) gold volgens Valk hetzelfde (63).
De auteur toont ook aan hoezeer de veranderende internationale
omstandigheden een belangrijke rol speelden bij het al dan niet uitzenden
van mannen met een verleden in vijandelijke krijgsdienst. Werd er bij
vrijwilligers die zich meldden voor Korea aanvankelijk nog streng op
toegezien dat zij in de ogen van tijdgenoten geen ‘fout verleden’ hadden (53),
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in 1951 was dat al anders: de samenleving had andere zorgen, zoals de
wederopbouw, maar ook was er een nieuwe vijand die alle aandacht vergde:
het communisme’ (55-56). Mannen met gevechtservaring tegen de Russen,
zoals in het geval van de Nederlandse Waffen-ss’ers, waren daarbij bepaald
welkom. Dit gold voor de Nederlandse samenleving als geheel: reeds aan het
eind van de jaren veertig begon de angst voor Duitsland plaats te maken voor
de angst voor de Sovjet-Unie.
Waarom vertrokken deze mannen naar Nederlands-Indië en
Korea? De redenen lopen net zo uiteen als die waarom zij voor Duitsland
ten strijde waren getrokken tegen de Sovjet-Unie. Bij een aantal van hen
speelde rehabilitatie een belangrijke rol: ‘[...] het willen goedmaken van het
oorlogsverleden en het op die manier vereffenen van de schuld [was] zeker
een belangrijke factor,’ schrijft Valk (79). Hij trekt daarbij een enigszins
zonderlinge vergelijking met een boek van Christiaan van der Spek, Sous les
armes, waarin Van der Spek aantoont dat Lodewijk Napoleon vond dat jongens
die op ‘het algemeen zijn’ drukten in militaire dienst moesten; dit lijkt toch
bepaald een andere casus. Deze jongens moesten immers geen vreemde
krijgsdienst goed maken.
Ook minder prozaïsche redenen speelden een rol bij Nederlanders die
voor het Duitse leger hadden gevochten om de wapens weer op te nemen. Valk
wijst erop dat ook de hang naar avontuur een factor was: ‘Het lijkt erop dat
sommige voormalige Duitse wapendragers ontregeld waren in de naoorlogse
burgermaatschappij en weer terugverlangden naar de spanning, het avontuur,
het frontleven en de kameraadschap’ (83). Dit was overigens bepaald geen
uniek Nederlands verschijnsel; te denken valt aan veel soldaten na de Eerste
Wereldoorlog of, recenter, Amerikaanse soldaten die in Irak dienden: ook
zij verlangden en verlangen vaak terug naar het leven aan het front. Een
andere reden die Valk aandraagt was het zo mogelijk terugkrijgen van het
Nederlanderschap (84).
Valk wijst erop dat Nederlanders die in Duitse krijgsdienst waren
gegaan over het algemeen door hun meerderen en hun collega’s niet zo
vijandig tegemoet getreden, geïsoleerd en geminacht werden als je zou
verwachten. Dat lijkt er, zo impliceert Valk, bovenal mee te maken te
hebben dat hun ‘gevechtservaring in de oorlogsgebieden in de archipel en
in Korea goed gebruikt kon worden,’ en er ‘lijkt ook heimelijk hier en daar
wel bewondering te hebben bestaan voor het feit dat zij zich eerder hadden
bewezen aan het oostfront’ (111).
Vechten voor vijand en vaderland is een vlot geschreven en goed leesbare
studie over een weinig bekend fenomeen. Valk gebruikt veel hypotheses
die niet altijd hard te maken zijn, maar hij is zich daar terdege van bewust.
Hij velt overigens geen moreel oordeel over de inzet van Nederlanders die
eerder in Duitse krijgsdienst waren getreden, voor zover dat al de taak van
een historicus is. Valk beschrijft zakelijk en met oog voor detail de lotgevallen
van deze mannen en presenteert interessante nieuwe wetenswaardigheden.

Dat het Nederlandse leger kort na de Tweede Wereldoorlog voor
opleidingsdoeleinden gebruik maakte van Duitse wapens (100) was in elk
geval deze recensent onbekend.
Martijn Lak, Erasmus Universiteit Rotterdam/De Haagse Hogeschool
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Regina Grüter, Kwesties van leven en dood. Het Nederlandse Rode Kruis in de Tweede Wereldoorlog
(Amsterdam: Balans, 2017, 495 pp., isbn 978 94 600 3653 8).
Hoe om te gaan met een buitenlandse bezetting? Nog concreter: hoe kan of
moet een neutrale organisatie zich daartoe verhouden? Met die vraag werd het
Nederlandse Rode Kruis tijdens en vooral ook na de meidagen van 1940 op
niet mis te verstane wijze geconfronteerd. Als Nederlandse afdeling van het in
1863 opgerichte Internationale Rode Kruis stond eerstgenoemde een strikte
neutraliteit voor (en doet dat nog steeds), die zonder aanzien des persoons of
partij hulp verleende aan mensen in nood. Al tijdens de gevechten van mei
1940 bleek echter dat dit bepaald niet altijd gemakkelijk was.
Zoals Regina Grüter laat zien in haar indrukwekkende en doorwrochte
Kwesties van leven en dood. Het Nederlandse Rode Kruis in de Tweede Wereldoorlog,
speelde de organisatie een belangrijke rol bij de voorbereiding en uitvoering
van hulpverlening aan zieke en gewonde militairen. In de praktijk waren die
taken ondergeschikt gemaakt aan het Nederlandse leger: ‘Voor hulpverlening
aan de burgerbevolking zou ruimte zijn, maar alleen voor zover dat de taak
ten behoeve van de militairen niet in de weg stond’ (74).
Na de capitulatie van het Nederlandse leger moest het Nederlandse
Rode Kruis zich positioneren ten opzichte van de Duitse bezetter. Grüter toont
overtuigend aan dat de organisatie dit deed zoals de overgrote meerderheid
van het Nederlandse bedrijfsleven en bevolking: het collaboreerde niet, maar
paste zich ‘door mee te buigen [...] aan “de nieuwe omstandigheden [aan]” ’
(460). Op de achterkant van deze vuistdikke studie heet het dat ‘het deftige
Haagse hoofdbestuur tegenover de bezetter een provocatie mijdende houding
aan nam’.
Dit kwam ook doordat de Duitsers aanvankelijk nog niet concreet
voor ogen hadden hoe ze met het Nederlandse Rode Kruis en de doelen van de
organisatie om moesten gaan. Grüter omschrijft het Duitse beleid terecht als
‘ad-hoc beleid’, en dat leidde tot verwarring, zowel bij het bestuur als bij de
verschillende afdelingen van het Rode Kruis, bijvoorbeeld over het verlenen
van hulp aan krijgsgevangenen. Sommige Duitse militaire bevelhebbers
verboden het, anderen lieten het toe (89).
Grüter plaatst de geschiedenis van het Rode Kruis op zeer gedegen
en overtuigende wijze in de historiografie van de bezetting. Daarbij volgt
ze de onder historici gebruikelijke indeling in vier bezettingsfases, waarin
de bezetter zich steeds radicaler opstelde. Grüter concludeert helder en
zonder omhaal dat in de eerste fase – waarin de bezetter zich nog welwillend
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opstelde, omdat het Nederlandse volk voor het nationaal-socialisme
gewonnen moest worden – de toon al was gezet: ‘Tijdens die eerste “fase van
welwillendheid” trapte het [Rode Kruis] al in de Duitse val’ (459). In de loop
van de Tweede Wereldoorlog raakte het nrk daardoor meer en meer moreel
gecompromitteerd.
Betekende dit dat het Nederlandse Rode Kruis het Duitse
bezettingsbestuur in alles gedwee volgde? Bepaald niet, zo stelt Grüter.
Het probeerde zijn werk zo goed en zo kwaad als dat ging voort te zetten.
De auteur kraakt een harde noot over het bestuur: ‘Gemeten in termen van
menslievendheid, de basis van de Rode Kruisprincipes, heeft het bestuur
ontegenzeggelijk in verschillende opzichten gefaald’ (458), al was het maar
doordat, zoals Grüter uitvoerig laat zien, er geen richtlijnen waren voor het
handelen in het geval van een vijandelijke bezetting.
De organisatie is door historici, vervolgden en anderen ook gebrek
aan moed verweten. Grüter heeft daar begrip voor, maar wijst ook op de
moeilijke omstandigheden en de moed die lokale afdelingen en individuen
– vaak met gevaar voor eigen leven – tentoonspreidden. Bovendien: de
Duitse bezetter was lang niet altijd tevreden over het Rode Kruis. Zo sprak
ss’er Hanns Albin Rauter, die een centrale rol speelde in de vervolging van
de Nederlandse Joden, over ‘politische Sauwirtschaft im niederländischen
Roten Kreuz’ (129).
Grüter besteedt vanzelfsprekend uitgebreid aandacht aan de zwartste
bladzijde van het Nederlandse Rode Kruis tijdens de Tweede Wereldoorlog:
het feit dat het niets heeft gedaan tegen de vervolging van Joden en
politieke gevangenen, niet alleen in de concentratiekampen, maar ook bij
de terugkeer van mensen uit de kampen, al was het nrk wat dat betreft
bepaald geen uitzondering. Het voerde zelfs anti-Joodse maatregelen uit,
zoals het verwijderen van Joden uit de Bloedtransfusiedienst. In de woorden
van Grüter: ‘Het bestuur onderwierp zich in deze kwestie zonder meer aan
de bezetter’ (299-300). Noch de Nederlandse regering in Londen noch het
London Committee of the Netherland Red Cross (reeds in mei 1940 opgericht)
‘had enige belangstelling voor hulpverlening aan gedeporteerde joden’ (327).
De auteur wijst er met veel gevoel voor detail op dat het bestuur elke week
‘trouw vergaderde in het hoofdkwartier op de Prinsessegracht, direct naast
de Portugese synagoge’ (461). Hoewel al in 1945 klachten te horen waren over
het uitblijven van enige hulp door het Nederlandse Rode Kruis aan de Joodse
gemeenschap, blijft het ontnuchterend en schokkend te constateren dat het
nrk zich tijdens de oorlog niet heeft ingespannen voor de groep die zijn hulp
het meeste nodig had.
Grüters studie maakt eens te meer duidelijk hoe ingewikkeld het is om
te gaan met een situatie waarvoor geen richtlijnen bestaan, en dat de meeste
mensen en bedrijven in het geval van een vijandelijke bezetting geneigd zijn
mee te buigen ten einde hun leven zo normaal mogelijk voort te zetten. Het
Nederlandse Rode Kruis vormde daarop geen uitzondering, al blijft zijn

geschiedenis ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, ondanks al het goede
werk dat het ook heeft gedaan, voor altijd getekend door die ene schandvlek:
het in de steek laten van de vervolgde Joods-Nederlandse bevolking.
Martijn Lak, Erasmus Universiteit Rotterdam/De Haagse Hogeschool
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Bart Lankester, Kom vrouwen, aangepakt! De revolutie van socialiste Trien de Haan (Amsterdam:
Uitgeverij Prometheus, 2017, 343 blz., isbn 978 90 351 4381 4).
Laat de namen vallen van Aletta Jacobs, Henriette Roland Holst en
Wilhelmina Drucker en vrijwel elke historicus weet over wie je het hebt:
over de drie meest bekende feministen uit de Nederlandse geschiedenis. De
West-Friese socialiste en feministe Trien de Haan (1891-1986) roept minder
herkenning op. Daarom is het prijzenswaardig dat historicus-publicist Bart
Lankester de pen heeft opgenomen en onder de titel Kom vrouwen, aangepakt!
een goed gedocumenteerde biografie heeft geschreven over deze bijzondere
boerendochter.
Trien de Haan was een strijdvaardige en vastberaden vrouw. Ze was
ook de oudtante van haar biograaf, wat Lankester natuurlijk voordelen heeft
opgeleverd in zijn zoektocht naar bronnen en getuigen, maar hetgeen ook
tot verminderde objectiviteit had kunnen leiden. In deze laatste valkuil is de
auteur gelukkig niet getrapt. Van persoonsverheerlijking geen spoor in deze
biografie. Wel van nuchter brongebruik. In het nawoord noemt Bart Lankester
zichzelf bescheiden ‘een debuterend biograaf’ die met de levensbeschrijving
van ‘een onbekende hoofdpersoon’ nu een literair podium krijgt. Dit podium
blijkt gelukkig volkomen terecht.
Lankesters literaire aanpak heeft wel als nadeel dat de auteur meteen
het leven van Trien de Haan induikt, zonder zijn subject, het belang van haar
optreden en de historiografische traditie van het socialisme en feminisme te
duiden. Een inleiding met historiografie had deze biografie zonder twijfel
meer sturing gegeven. Lankesters levensbeschrijving van Trien de Haan past
namelijk in een historiografische traditie van Nederlandse genderstudies die
vooral vanaf het midden van de jaren 1980 een opmars maakte en resulteerde
in diverse biografieën van vrouwelijke vrijheidsstrijders. Waaronder het
proefschrift van Elsbeth Etty uit 1996, Liefde is heel het leven: Henriette Roland
Holst 1869-1952, en Mineke Bos’ Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid: Aletta
Jacobs 1854-1929 uit 2005. Ook Wilhelmina Drucker kreeg, reeds in 1968, een
biografie onder de titel Wilhelmina Drucker: de eerste vrije vrouw.
Terug naar die andere feministe, Trien de Haan. Ze kwam op 3 april
ter wereld als dochter van een boerenknecht en diens vrouw. Ze groeide als
Trijntje Zwagerman op in het arme lintdorpje Hauwert, net boven Hoorn.
De regio daar stond bekend als ‘Skokkeland’, omdat de meerderheid van de
bevolking zo arm was dat ze hun kachels met gedroogde koeienmest en stro
(‘skokken’) stookte. In 1916 trouwde Trien met de Friese smidszoon Bart de
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Haan en verhuisde ze met hem naar Leeuwarden. Bart was opgegroeid in
een gezin dat op papier Nederlands Hervormd was, maar in de praktijk het
anarchistisch-socialisme van Ferdinand Domela Nieuwenhuis aanhing.
In 1920 waren Trien en Bart aanwezig bij een toespraak van de
communist Henk Sneevliet in Leeuwarden. Deze bijeenkomst maakte Trien
de Haan tot een overtuigd socialiste. In 1927, enkele jaren na hun verhuizing
naar Hoorn, volgden Trien en Bart het pad van Sneevliet die er toen voor
koos om de cph te verlaten. Ze sloten zich aan bij de door Sneevliet en
Henriette Roland Holst opgerichte Revolutionair Socialistische Partij (rsp).
Als feministe en socialiste sprak Trien de Haan in de jaren 1930 namens
de Vrouwenbond van het Nationaal Arbeidssecretariaat (nas) regelmatig
in zalen en op congressen over het socialisme en tegen kapitalisme en
vrouwenonderdrukking. Geregeld publiceerde ze artikelen in De Baanbreker
en de nas-periodiek De Vrouwenkrant. Ook werd ze actief voor de NieuwMalthusiaanse Bond (nmb) – de voorloper van de in 1946 opgerichte
Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (nvsh) –, waarvan het
kantoor in haar huis in Hoorn was gevestigd. Deze Bond pleitte onder andere
voor het belang van geboortebeperking.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog was Trien de Haan betrokken bij
het verzet tegen de Duitse bezetter. Ze werd echter verraden. Henk Sneevliet
werd geëxecuteerd, terwijl Trien de Haan in het ‘heropvoedingskamp’
Ravensbrück terechtkwam. Ondanks de verschrikkingen die ze daar
meemaakte, overleefde ze dit horrorkamp. Ze hield na de oorlog tal van
lezingen over haar ervaringen in het kamp. Aan haar ervaringen hield ze een
kampsyndroom over. Om hier vanaf te komen verbleef ze vanaf 1950 een tijd
in een rustoord in Bennekom. Pas eind jaren vijftig werden Trien en Bart de
Haan weer politiek actief. Ditmaal voor de in 1957 opgerichte PacifistischSocialistische Partij (psp). In Hoorn werd ze lijstduwer van de partij, samen
met haar man Bart. Maar in de jaren zestig ging het snel bergafwaarts met het
niet-werkzame echtpaar, wier kinderen naar Australië waren geëmigreerd.
Ze hadden te weinig geld om van rond te komen, verwaarloosden zichzelf
en woonden in een vies, onverzorgd huis. Bart kreeg een ernstige ziekte
en overleed in november 1967 na een mislukte operatie. Trien bleef
maatschappelijk en politiek actief in de jaren zeventig, maar vooral op de
achtergrond. Ze correspondeerde nog enige tijd met de cda-politicus Willem
Aantjes. Toen in 1978 bekend werd dat Aantjes lid was geweest van de ss
staakte ze het schrijven onmiddellijk. Na een periode van dementie blies
Trien haar laatste adem uit in de vroege ochtend van 14 februari 1986, op
vierennegentigjarige leeftijd.
Een sterk punt van Lankesters biografie is dat Trien de Haan daarin
écht centraal staat en als hoofdpersonage goed uit de verf komt. Verder
valt Lankester niet te betrappen op historische missers. De historische
achtergronden van het anarchistisch socialisme hadden wel beter uitgewerkt
mogen worden. Lankester brengt niet helder in kaart hoe het ervoor stond

met het socialisme, communisme en anarchisme in Friesland en WestFriesland in relatie tot de rest van Nederland. Verder is het jammer, maar
dat zal te maken hebben met een gebrek aan bronnen en Triens afnemende
gezondheid, dat de periode 1968-1986 er met nauwelijks vier pagina’s wat
bekaaid afkomt en onterecht is weggestopt in een epiloog. Waarna de auteur
besluit met een nawoord – dat is wat dubbelop. Deze kritiek neemt niet weg
dat Bart Lankester er uitstekend in geslaagd is Trien de Haans activistische
leven te reconstrueren. Vooral het diepgravende onderzoek heeft hiervoor het
fundament gelegd: de geraadpleegde primaire en secundaire bronnen zijn
talrijk en divers.
Enne Koops, docent geschiedenis in Ermelo en redacteur Historiek.net
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Willem van Bennekom. Mes frères! De Waalse Kerk in Amsterdam (Amsterdam: Boom, 2017,
344 pp., isbn 9789024408924).
Afgezien van een tachtig pagina’s tellend boekje Les églises wallonnes des Pays-Bas
uit 1963 dateren de meeste studies over de Waalse Kerk van honderd of meer
jaren geleden. Wel is er recent het een en ander geschreven over de komst van
de Hugenoten naar Nederland en over afzonderlijke Waalse gemeenten en
hun activiteiten. Dit boek past in die traditie, omdat het gaat over de Waalse
gemeente van Amsterdam, die sinds 1586 gehuisvest is aan het Walenpleintje
in de binnenstad.
De auteur beoogt twee dingen: de geschiedenis schrijven van het
gebouw én die van de Waalse gemeente. Omdat het gebouw ouder is dan
de gemeente beschrijft Van Bennekom in de eerste drie hoofdstukken de
geschiedenis van het Paulusbroederklooster, waarvan de bouw in 1409 werd
begonnen. Het Sint-Paulusbroederklooster was een lekenklooster, dat wil
zeggen dat het klooster geen gewijde monniken herbergde maar burgers
die een kloosterlijk bestaan leidden. Het oorspronkelijke klooster uit 1409
ging tijdens de grote stadsbrand van 1452 in vlammen op, waarna in 1493
een nieuw gebouw verscheen. Maar ook daarvan is tegenwoordig weinig
meer over. In de loop der eeuwen hebben er ingrijpende verbouwingen
plaatsgevonden: het pand is vergroot, er is aangebouwd en er is drastisch
gerenoveerd: alleen de plaats is nog dezelfde.
De geschiedenis van het klooster en de Paulusbroeders is ingebed
in een uitgebreide beschrijving van eerst de hervormingsbewegingen in de
Rooms-Katholieke kerk zelf en later de protestantse hervormingsbewegingen,
met bijzondere aandacht voor wat die voor Amsterdam hebben betekend.
In het vierde hoofdstuk komen de ‘Walen’ aan bod, de Franstalige
inwoners van de Zuidelijke Nederlanden, die tussen 1560 en 1619 hun heil
zochten in Amsterdam. Deze vluchtelingenstroom staat bekend als de ‘eerste
refuge’. Nadat in 1579 het klooster door de Paulusbroeders was overgedragen
aan de stad, schonk die het zeven jaar later aan de intussen gestichte Waalse
gemeente van Amsterdam.
Voor het overgrote deel bestond deze nieuwe gemeente uit orthodoxe
calvinisten die in de godsdiensttwisten van de zeventiende eeuw – de
strijd tussen de remonstranten en contraremonstranten – de kant van de
contraremonstranten kozen. In de late zeventiende eeuw volgde de tweede
refuge: de protestanten uit Frankrijk die hun land vanwege hun godsdienst
ontvluchtten. Van Bennekom gaat uitgebreid in op de culturele betekenis
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van deze immigranten. Zij hebben een grote invloed uitgeoefend op de
Amsterdamse bouwkunst en zijn er verantwoordelijk voor dat Amsterdam
zich ontwikkelde tot een wereldleider in de boekenmarkt.
Chronologisch werkt de auteur de geschiedenis van de Waalse
gemeente verder af, met af en toe een uitstapje naar de geschiedenis van
het gebouw aan het Walenpleintje. Via de Verlichting in de achttiende
eeuw – waar deze kerkgemeenschap niets van wilde weten – naar het verval,
dat inzette in het begin van die eeuw. Toen werd de Waalse Kerk een kerk
voor de elite. De gewone man of vrouw sprak immers geen Frans meer. Dit
betekende dat het een deftige kerk werd, in sociaal opzicht behoudend,
die goede banden onderhield met het Huis van Oranje. Na de Franse
tijd (1795-1813) waarin de Waalse kerk zich gemakkelijk aan de steeds
wisselende omstandigheden wist aan te passen, was er een klein oproer
toen rond 1860 twee jonge, vooraanstaande predikanten de kerk verlieten:
Conrad Busken Huet en Allard Pierson. Onder invloed van de moderne
theologie braken zij met het geloof en namen afscheid van de kerk. Strikt
genomen heeft dat met de Waalse kerk in Amsterdam niets te maken – Huet
stond in Haarlem en Pierson in Rotterdam – maar het hoort er volgens de
auteur bij vanwege de grote invloed die de opwinding over hun vertrek had
op de Waalse Kerk in Nederland in het algemeen. Bovendien markeert dit
de omslag van een kerk die in de loop der jaren steeds kleiner zou worden.
In de laatste hoofdstukken wordt de Waalse Kerk van Amsterdam in de
twintigste eeuw beschreven, waarin de weinig heldhaftige opstelling tijdens
de Tweede Wereldoorlog relatief veel aandacht krijgt. Hierna ging het snel
bergafwaarts met het aantal lidmaten – het Frans was voor de meesten een
steeds grotere belemmering – totdat er, in de woorden van Van Bennekom,
een ‘vrijwel onzichtbare kudde’ overbleef. Tegenwoordig is de kerk vooral
bekend vanwege haar prachtige akoestiek, waardoor muziekliefhebbers er
kunnen genieten van orgelconcerten.
De opzet van de auteur is om de geschiedenis van het gebouw
en de gemeente te verbinden met de grote culturele en kerkhistorische
ontwikkelingen van de afgelopen zeshonderd jaar. Daardoor is deze
geschiedenis van de Waalse Kerk in Amsterdam meer dan een lokale
aangelegenheid en geeft ze ook inzicht in de ontwikkeling van de Waalse Kerk
in Nederland. Het nadeel is dat het boek daardoor iets wijdlopigs krijgt en
er vaak omstandig stil wordt gestaan bij zaken die voor het verhaal minder
relevant zijn. Ook schuwt Van Bennekom de anekdote niet als hij bekende
predikanten en leden van de Waalse Kerk in Amsterdam portretteert. Daar
zitten onderhoudende verhalen tussen. Het mooiste is wel een voorval uit
1754, toen een Franse bakkersknecht met een geweer vanuit het midden van
de kerk op de biddende predikant schoot. Hoewel het maar een schampschot
was, stortte de dominee van de preekstoel naar beneden en werd hij voor dood
weggedragen. De predikant had geweigerd de knecht behulpzaam te zijn
bij zijn poging om een meisje boven zijn stand te trouwen. Dit was volgens

de auteur tekenend voor het sociaal conservatisme dat de Waalse kerk in de
achttiende eeuw steeds meer ging beheersen.
Hoe onderhoudend zulke anekdotes ook zijn, zij zijn er samen met
de cultuur- en kerkhistorische uitweidingen verantwoordelijk voor dat het
boek iets rommeligs heeft gekregen. Het had wel wat meer structuur kunnen
gebruiken. Het is overigens prachtig uitgegeven, met veel illustraties in kleur.
Ook van het incident van de schietende bakkersknecht is een mooie gravure
opgenomen.
Olf Praamstra, Universiteit Leiden
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Vincent Nijenhuis e.a., Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursula klooster
in Purmerend (1392-1572) (Hilversum: Verloren, 2017, 254 blz., isbn 9789087046545).
At the end of the fourteenth century a small group of laywomen in
Purmerend, a small town north of Amsterdam, chose to live a religious life
in piety and penitence. After a couple of years, the small group grew into a
larger community known as the monastery of St Ursula. Although historical
research on this community already started at the beginning of the twentieth
century – when J.J. Graaf published part of the community’s archive – the
subject was hardly picked up by historians during the following decennia.
Consequently, the history of the community remained largely in the dark.
However, excavations in 2009 at the Koemarkt in Purmerend revealed
remains of St Ursula’s monastery, and this stimulated further research on this
‘forgotten’ monastery, of which Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van
het Sint-Ursula klooster in Purmerend (1392-1572) is an important result.
Vrouwen en vroomheid can be placed in the broader research regarding
the female reception of the Modern Devotion, the backdrop to the birth of the
community of St Ursula. The Devotio Moderna was a spiritual movement that
flourished in the Low Countries and Germany from the end of the fourteenth
century until the Reformation and was particularly popular amongst women.
Despite the female interest in this apostolic revival, older historical research
mainly focused on the men involved in the movement. As women could not
preach or perform pastoral tasks, they were regarded as passive members who
were dependent on men for their spiritual development. Nevertheless, recent
research has proved the shortcomings of such statements, which opened up
new perspectives to look at the female participation in the Modern Devotion.
Vrouwen en vroomheid builds further on this historiographical trend by focusing
on a case-study of how religious and semi-religious women, against the
background of the Modern Devotion, organized themselves in a community,
and how this monastery further developed until its abolishment at the
beginning of the Reformation. The authors pay specific attention to how the
religious and semi-religious women experienced and adopted the ideals of the
Modern Devotion, and how the community was embedded in its local societal
environment.
The book can be broadly divided in three large parts, respectively
focusing on the origins and early development of the community, its
functioning on a spiritual and worldly level, and the abolishment of the
community and its memory.
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The first part of the book examines the general development of
the community against the background of Purmerend (chapter 1) and the
Modern Devotion (chapter 2). In this, the authors pay specific attention to
the institutionalization of the community from a small group of religious
and semi-religious women who lived in a private house in a monastery-like
community that adopted the third rule of St Francis. Further, attention is
paid to how the community was linked with the network of Devouts in the
northern part of Holland (chapter 3).
A second part focuses on the community’s functioning. The fourth
chapter concentrates on the members of the community and attempts to shed
light on the socio-economic capital and background of the women. The main
conclusions are that St Ursula was a relatively small community and with the
exception of some sisters, most women possessed limited or no resources and
mainly originated from the local region. Besides the women there were also
male associates to the community (like confessors and chaplains) and
so-called ‘andere devote maagden’ – other devout virgins, who took no vows,
but were associated with the community. A fifth chapter examines the internal
spiritual life of the women religious that focused on the liturgy of the hours,
intercessory prayer and memory. Crucial for this argumentation is a book of
hours kept in the British Library, which the author convincingly attributes to
the community. The following chapter focuses on the economic resources of
the community: St Ursula was a rather small and poor community that gained
most of its resources from leasing.
A last part examines the growth of the community in the fifteenth
century and the growing friction with the local government in the sixteenth.
Chapter 8 builds further on the latter line of enquiry by developing the
abolishment of the community against the background of the Reformation.
Nevertheless, the end of the community did not mean the end of catholic
presence in Purmerend. Most former sisters of St Ursula stayed in the town
and were treated relatively well (they continued to receive an alimentation).
Also in the centuries that followed Catholics were able to perform – although
discreetly – their religion, and was the memory of the St Ursula convent
preserved (chapter 9). Proceeding from archaeological and landscape research,
the last chapter provides a reconstruction of the community.
Vrouwen en vroomheid is a welcome contribution to the field of female
or gendered experiences of the Modern Devotion in North-Holland. With its
strong focus on the local embedment of the community, the book provides a
thorough case study of how the ideals of the Modern Devotion were expressed
within a local community. However, such a local focus also entails the
danger that key questions about the (a)typicality of the community remain
unanswered. Although the authors regularly refer to broader tendencies,
a more comparative approach could have positioned the community of St
Ursula within its broader religious landscape. For example, throughout
the book the authors point to several peculiarities of St Ursula and local

interpretations of the monastic rules, but fail to answer to which extent
these ambiguities were unique to the community. Furthermore, they mainly
define these peculiarities as typical for the initial experimental phase of
the Modern Devotion, but at the same time note that some of these local
adaptations continued to exist (as for example the earlier mentioned ‘other
devout women’ and the ambiguity regarding the vow of poverty of the women
religious). This raises additional questions regarding the local variations of
the ideals and rules concerning the Modern Devotion; these questions are
not sufficiently addressed in this contribution. That said, the accessible and
comprehensible character of the book deserve praise (especially because of the
included glossary and the edition of a couple of key sources). In doing so, this
book opens up historical and archeological research on late medieval female
religiosity to a wider audience. In sum, Vrouwen en vroomheid is an accessible
contribution to the field of late medieval female spirituality, that provides
exiting material for further comparative research on female members of the
Devotio Moderna in Holland.
Jirki Thibaut, ugent
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Carla du Pree, Johan Huizinga en de bezeten wereld. De rol van de publieke intellectueel tussen twee
wereldoorlogen (Leusden: isvw, 2016, 346 pp., isbn 978 94 91693 94 6).
Marjet Brolsma, ‘Het humanitaire moment’. Nederlandse intellectuelen, de Eerste Wereldoorlog en
het verlangen naar een regeneratie van de Europese cultuur (1914-1930) (Hilversum: Verloren, 2016,
414 pp., isbn 979 90 8704 627 9).
In 1961 hield Pieter Geyl (1887-1966) een spraakmakende rede bij de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. ‘Huizinga als
aanklager van zijn tijd’ luidde de titel ervan. Volgens Geyl deugde er weinig
van Huizinga’s cultuurkritiek zoals hij die had verwoord in zijn In de
schaduwen van morgen (1935) en Geschonden wereld (1945). Geyls kritiek kwam
erop neer dat Huizinga zijn eigen tijd niet goed verstond, te defaitistisch
dacht over de toekomst van de westerse beschaving en, nog een schepje er
bovenop, in zijn visie op cultuur te elitair was. Hoewel Henri Baudet, de
Groningse hoogleraar en leerling van Huizinga, Geyl daarna fel van repliek
diende, mocht het niet baten. Het beeld was neergezet: Huizinga was een
conservatieve, zo niet elitaire cultuurpessimist. In 1967 deed W.F. Hermans
nog eens een duit in het zakje met zijn essay ‘Kan de tijd tekens geven?’
Daarin verwijt de schrijver Huizinga een geheel verkeerde visie op de rol van
technologie in de moderne samenleving te hebben. Tot overmaat van ramp
stelde Hermans de cultuurkritiek van Huizinga op een lijn met die van de
Leidse filosoof Bolland.
Deze beide critici van Huizinga komen aan bod in Carla du Pree’s
Johan Huizinga en de bezeten wereld. Daarin staat Huizinga’s optreden als
publieke intellectueel in het interbellum centraal. Meer dan auteurs voor
haar hadden gedaan, wil Du Pree laten zien op welk speelveld Huizinga
zich in zijn eigen tijd begaf met zijn boeken over de stand van de cultuur in
het toenmalige Nederland en Europa. Anderen zijn haar voorgegaan door
te schetsen hoe Huizinga zich in 1933 als Leidse rector magnificus verzette
tegen het nationaalsocialisme in Academia, of hoe Huizinga’s werk deed
denken aan dat van Spengler (Der Untergang des Abendlandes) en Ortega y Gasset
(La rebelión de las masas). De Pree’s analyse reikt verder. Haar uitgangspunt is
dat Huizinga’s cultuurkriek, opgevat als een integrale analyse van cultuur,
nagenoeg in het verlengde lag van zijn manier van cultuurhistorie bedrijven.
In beide genres ging Huizinga’s primaire interesse uit naar cultuur en niet
zozeer naar politiek, economie of samenleving – die vertegenwoordigden
in zijn cultuurgeschiedenis hooguit onderdelen van cultuur. Eigenlijk, zo
stelt Du Pree, had Huizinga al in 1918 in zijn Mensch en menigte in Amerika het
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terrein van de cultuurkritiek betreden. In 1926 verbleef Huizinga enkele
maanden in Amerika. Daaruit kwam Amerika levend en denkend voort, waarin
hij nog eens zijn ambivalentie ten opzichte van de massacultuur verwoordde.
Deze Amerikaanse omweg verscherpte Huizinga’s blik op Europa. Toch
ligt de grootste waarde van Du Pree’s studie niet in de reconstructie hoe
Huizinga cultuurcriticus werd, maar uit wat de auteur daarna laat zien:
de uiteenlopende reacties in zijn eigen tijd op met name In de schaduwen
van morgen. Daaruit blijkt hoezeer Huizinga door een groot deel van de
vaderlandse pers werd binnengehaald als een soort profeet: ‘Professor, waar
gaan we naartoe in Nederland en Europa?’
Op basis van het theoretische gedachtengoed van Stefan Collini
en Pierre Bourdieu tracht Du Pree daarnaast duidelijk te maken hoe de
toenmalige media en de netwerken van geleerden waartoe Huizinga nationaal
en internationaal behoorde, hem vormden als gezaghebbend cultuurcriticus:
hoe kwam Huizinga’s reputatie op dit vlak tot stand? Of om het academisch
te zeggen: hoe Huizinga ‘te relateren aan de sociale en historische context’?
Terecht verwijst de auteur wat dit betreft naar het werk van Lolle Nauta
die gewezen heeft op de specifieke invloed van het Nederlandse verzuilde
cultuur op de positie van intellectuelen en dat daarin – wat Du Pree helaas
niet vermeldt – de dominee zo lange tijd rolmodel is geweest. De twee
invloedrijkste critici van Huizinga in het interbellum waren, even afgezien
van de historische vakgenoten, Menno ter Braak en Jacques de Kadt. De laatste
was in die tijd een spraakmakende publicist. Juist de kernachtige formulering
van Huizinga’s cultuurkritiek door de laatste is lang blijven hangen: de
deftigheid in het gedrang. Bij Ter Braak lag het genuanceerder, zo laat Du
Pree goed zien. Aanvankelijk richtte familielid Ter Braak zijn giftige pijlen op
de studeerkamergeleerde Huizinga. Maar omdat deze in zijn cultuurkritiek
de moeite had genomen uit zijn studeerkamer te komen, kon Ter Braak
er nu niet om heen zijn oudoom daarvoor te prijzen. Nou ja, tot op zekere
hoogte. Veel positiever over Huizinga als cultuurcriticus waren de socialisten
Willem Banning en Herman Wiardi Beckman. De laatste was bij Huizinga
gepromoveerd. Ondanks de vele buitenlandse vertalingen van In de schaduwen
van morgen is Huizinga’s ster als cultuurcriticus nooit zo hoog gestegen als
in het vooroorlogse Nederland. Daarna verbleekte die snel. In dit verband
wijst Du Pree erop dat de reputatie van Ortega y Gasset als ‘invloedrijke
publieke intellectueel’ toen en nu groter was dan die van Huizinga. Ortega
was filosofischer dan Huizinga en daardoor minder tijdgebonden, betoogt Du
Pree. Dat zou best kunnen kloppen, want het meest cultuurfilosofische boek
van Huizinga, zijn veel vertaalde Homo ludens (1938), wordt nog altijd in de
internationale academische wereld veel, en vaak instemmend, aangehaald.
Marjet Brolsma’s studie over Nederlandse intellectuelen en het
verlangen naar een regeneratie van de Europese cultuur in vooral de periode
1914-1930, is in zeker opzicht een pendant van de studie van Carla du
Pree. Ook dit is weer een handelseditie van een proefschrift. En opnieuw

is cultuurkritiek het centrale thema. Alleen hebben we bij Brolsma te
maken met een soort collectieve biografie, een groepsportret van een hele
verzameling denkers, doeners, zoekers en duiders die de na de Eerste
Wereldoorlog ontstane cultuurcrisis in Europa wilde bestrijden. Haar boek is
veel rijker aan intellectuele, historische en sociale context dan het boek van Du
Pree. Huizinga komen we bij Brolsma alleen tegen als criticus van Spengler.
Die was, aldus Huizinga in De Gids in 1921, te veel een ondergangspessimist
en in de kern een vertolker van ‘Germanenwaan’. Brolsma’s Het humanitaire
moment is een gedurfdere studie dan die van Du Pree en bevat vele portretten
van vooral mannen die met elkaar een soort vernieuwingsbeweging vormden.
Een aantal kopstukken ervan, zoals Frederik van Eeden, had Brolsma al in een
eerder werk geportretteerd.
Waar draaide het nu om in deze cultuurkritische humanitaire
beweging in Nederland? En waarom verdween rond 1930 het zogeheten
humanitaire moment? Voor een antwoord op de eerste vraag is het goed ons
te realiseren dat in de historiografie lange tijd het beeld is vastgehouden
van Nederland in het interbellum als een natie geheel in de greep van de
verzuildheid en mede daardoor een in cultureel opzicht conservatief land.
Bovendien een in zichzelf gekeerd land – was de Eerste Wereldoorlog niet
aan ons land voorbijgegaan? Het is een grote verdienste van Brolsma’s boek
dat het dit inmiddels achterhaalde beeld terzijde schuift. Ook in Nederland
reageerden vele intellectuelen op de internationale crises en revoluties
vanaf 1914. Hun humanitaire beweging vormde een bont gezelschap. Jan
Romein betitelde in zijn magnum opus Op het breukvlak van twee eeuwen
(1967) de hele beweging als ‘kleine geloven’, dat wil zeggen als een schare
van goedgelovigen met sektarische trekken. Velen van hen waren in de ban
geraakt van vegetarisme, veganisme, esoterie, mystiek of oosterse religie en
filosofie. Religie was inderdaad wat deze humanitair idealisten verenigde,
maar niet op de neerbuigende manier zoals Romein het zag. De mens stond
centraal in hun religieuze opvattingen; niet dogma’s, maar het eigen geweten
van het individu moest leidraad zijn voor het handelen. Eigenlijk vallen
er twee bloeiperioden in de Nederlandse geschiedenis van de humanitaire
beweging te onderscheiden. De ene rond 1900, toen praktische idealen (zoals
geheelonthouding) en utopische experimenten (zoals kolonies) centraal
stonden; de andere in de jaren 1920, toen regeneratie en bevrijding van het
individu meer op de voorgrond traden, mede versterkt door een toegenomen
politisering, die zich vooral uitte in betrokkenheid bij de sociaaldemocratie
en het religieus-socialisme. Brolsma onderscheidt een aantal stromingen
binnen de algehele humanitaire beweging: het religieus humanisme, met
als een van de hoofdfiguren de kunstcriticus Just Havelaar; het religieus
socialisme, met onder andere Willem Banning en de Woodbrokers; de
levensfilosofen, met als een van hun centra de Internationale School voor
Wijsbegeerte; ‘de bekoring van het Oosten’, van Krishnamurti tot en met
Dostojewski, en ten slotte een soort humanitair idealisme, uitgedragen

door uiteenlopende figuren als Frederik van Eeden, Bart de Ligt en Dirk
Coster. Dit zijn direct ook de beste hoofdstukken van deze rijke studie. Dat
geldt in het bijzonder voor het hoofdstuk waarin de aantrekkingskracht van
Krishnamurti, Tagore en Keyserling wordt beschreven. Enkele foto’s laten
goed zien hoe mensen in de vrije natuur – zeg op een landgoed als Eerde bij
Ommen – bijeenkwamen om naar het vrije woord van hun gidsfiguren te
luisteren. Mooi is ook de aandacht die Brolsma besteedt aan het fenomeen dat
vele Nederlanders hun zondagochtend niet in gebouwen van de gevestigde
kerken doorbrachten, maar hun heil zochten bij optredens van uitvoerende
kunstenaars en bekende publicisten. Misschien had Brolsma dit cultuurfacet
nog wat verder kunnen uitbreiden als een typisch kenmerk van Nederlandse
sociabiliteit in het interbellum: samenkomsten in de veredelde huiskamer van
het verenigingsgebouw. Sportbeoefening en kijken naar sport fungeerden in
diezelfde tijd op een vergelijkbare manier.
Lastiger was het voor Brolsma de dalende populariteit van het
humanitair idealisme in de jaren 1930 te duiden. Al in de jaren daarvoor
hadden dichters als J.C. Bloem en J.J. Slauerhoff zich afgezet tegen het in hun
ogen slappe, vage en surrogaat-christelijke in de ideeën van de publicisten Just
Havelaar en Dirk Coster. Slechts een kleine minderheid maakte de overstap
van de humanitaire beweging naar fascisme en nationaalsocialisme. Het was
eerder de harde realiteit van de massale werkloosheid en oorlogsdreiging die
het elan van het verlangen naar een ’nieuwe gemeenschap’ deed verdwijnen.
In een uitvoerige epiloog slaat Brolsma zelfs nog een brug tussen de
humanitaire beweging van voor de oorlog en de oprichting van PvdA en het
Humanistisch Verbond direct na de Tweede Wereldoorlog.
Beide studies zijn helder geschreven en vullen elkaar op een
onvermoede manier aan. Ze vormen een welkome bijdrage aan de verdieping
van ons inzicht in een tijd waarin Nederlandse intellectuelen (inclusief de
grote Huizinga) zich geestdriftig wierpen op cultuurkritiek. Dat leidde
tot – om nog eens de treffende titel van een artikel van Piet de Rooy over
humanitair idealisme en socialisme aan te halen – ‘een hevig gewarrel’. Du
Pree en Brolsma verdienen lof voor de wijze waarop zij hun lezers door dit
gewarrel loodsen.
Yme Kuiper, em. hoogleraar ru Groningen
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Anneke van Doorne-Huiskes, Renée Römkens, Joop Schippers, Antia Wiersma, Van privéprobleem
tot overheidszorg. Emancipatiebeleid in Nederland (Amsterdam: Atria, Zoetermeer: Lecturium, 2017,
288 pp., isbn 9789048442935).
Dit is een nuttig boek, dat het emancipatiebeleid van de landelijke overheid
als onderwerp heeft. Er bestonden al overzichten van het emancipatiebeleid,
van Prins (1989) – niet vermeld in de literatuurlijst – en Keuzenkamp en
Teunissen (1990). Daarnaast wordt het emancipatiebeleid in literatuur over de
vrouwenbeweging vaak ‘meegenomen’. Maar anno 2018 bestaat er behoefte
aan een recent, omvattend overzicht. En dat is er nu.
Van privéprobleem tot overheidszorg kent een chronologische opbouw
en begint met een historisch overzicht vanaf de eerste feministische golf
eind negentiende eeuw tot aan de start van het emancipatiebeleid in 1974,
ten tijde van de tweede feministische golf. Deze geschiedenis overziende
kun je concluderen dat er steeds overheidsbemoeienis met de vrouwenzaak
is geweest, alleen was het niet emancipatorisch gericht. Integendeel: de
landelijke overheid was vasthoudend in haar pogingen om de betaalde arbeid
van aanvankelijk ook ongetrouwde en later gehuwde vrouwen te beperken
en zelfs te verbieden. Pas in 1955 kwam daaraan een einde via de motieTendeloo, die korte metten maakte met het verbod op arbeid van gehuwde
ambtenaressen. Vanaf de jaren zestig verschenen er aarzelend voorboden
van het latere emancipatiebeleid, met onder meer een rapport van de Sociaal
Economische Raad in 1966, dat, onder voorwaarden, stimulering van betaalde
arbeid van gehuwde vrouwen bepleitte.
Een rode draad in het boek is het inzicht dat het emancipatiebeleid
vooral van buitenaf tot stand is gekomen en geen vanzelfsprekend onderdeel
uitmaakte van het regeringsbeleid. Het Internationaal Jaar van de Vrouw in
1975 was een belangrijke drijfveer voor het kabinet-Den Uyl om goed voor de
dag te komen. Bovendien vormde de briefkaartenactie van de Aktiegroep Man
Vrouw Maatschappij van 1973, waarin om een landelijk emancipatiebeleid
werd gevraagd, een stimulans. Maar ook in latere jaren moesten de
voorstanders van een emancipatiebeleid toch nog voortdurend op de deur
kloppen van de ministeries en het emancipatiebordje omhooghouden. Tot
die voorstanders hoorden de feministische beweging, die overigens nogal
eens kritisch stond ten opzichte van het emancipatiebeleid, en ook diverse
staatssecretarissen en een enkele minister van emancipatiebeleid. In de
jaren zeventig heette het facetbeleid; vanaf de jaren negentig met een deftig
woord gendermainstreaming. Maar in beide gevallen ging het om pogingen het
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emancipatiebeleid integraal deel te laten uitmaken van het kabinetsbeleid en
in beide gevallen was dit een moeizaam proces.
Zoals hierboven bleek, willen externe factoren nog weleens helpen.
Van invloed waren de drie Europese richtlijnen uit de late jaren zeventig op
het gebied van gelijk loon, gelijke behandeling op de arbeidsmarkt en gelijke
behandeling in de sociale zekerheid. In de jaren tachtig kwam het, niet zonder
slag of stoot, tot uitvoering. Vooral de implementatie van de derde richtlijn,
over de sociale zekerheid, ging moeizaam.
De structuur en initiatieven op emancipatieterrein vanaf het begin
tot heden worden in Van privéprobleem tot overheidszorg helder en leesbaar
uiteengezet. Terecht plaatsen de auteurs kritische kanttekeningen bij
wat er bereikt is. Er is sprake van een discrepantie tussen de veelheid aan
initiatieven en de soms magere resultaten. Een voorbeeld is het Beleidsplan
Emancipatie van 1985 van de hand van de toenmalige staatssecretaris
van Emancipatiezaken Annelien Kappeyne van de Coppello, dat alom
op goedkeuring kon rekenen, ook van de Tweede en Eerste Kamer. Dit
signaleerde de machtsongelijkheid tussen de seksen in samenleving en
privésfeer. Er stonden ambitieuze voornemens in op het terrein van de
herverdeling van de betaalde en onbetaalde arbeid over de seksen, maar die
kregen nauwelijks een vervolg. Dat is deels omdat de diverse kabinetten
niet met voldoende maatregelen kwamen om de plannen daadwerkelijk te
realiseren, ondanks een veelheid aan commissies en initiatieven. Maar het
heeft ook te maken met de samenleving als geheel. Zoals de auteurs aan het
eind van hun boek constateren, vermogen beleidsinitiatieven niet zoveel als
de maatschappij er niet rijp voor is. De Nederlandse kostwinnersmaatschappij
is geëvolueerd naar een anderhalfverdienerssamenleving. De strijd tegen de
kleine deeltijdbanen voor vrouwen, vooral bij de lager betaalde banen, gaat
echter moeizaam, ondanks het gebrek aan economische zelfstandigheid dat er
mee samenhangt. Er is discussie over de vraag waaraan dat precies ligt, of die
vrouwen niet willen of dat de huiselijkheidstraditie van Nederland de oorzaak
is. In de hogere sectoren komen grotere banen voor vrouwen, al dan niet in
deeltijd, wel steeds meer voor.
Toch is er het een en ander aan wet- en regelgeving tot stand gekomen.
Sinds 1984 bestaat een abortuswet, waarover geen van de strijdende partijen
geheel tevreden is, maar die vrouwen die dat wensen in staat stelt legaal
een abortus te krijgen. Sinds 1991 is verkrachting binnen het huwelijk en
vergelijkbare relaties strafbaar. In november 2015 ratificeerde Nederland het
Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van geweld tegen vrouwen
en meisjes en tegen huiselijk geweld. Belangrijk was ook de aanname van
de Algemene Wet Gelijke Behandeling in maart 1994, die onder meer
discriminatie verbiedt op grond van sekse, seksuele geaardheid en ras. In
het wetenschappelijk onderwijs hebben stimuleringsmaatregelen vanuit
de overheid ertoe geleid dat vrouwelijke onderzoekers en vrouwelijke
hoogleraren werden aangesteld. En de overheid heeft aanzetten gegeven om

meer vrouwelijke hoge ambtenaren en meer vrouwelijke topfunctionarissen
in het bedrijfsleven aan te stellen. De emancipatie van zwarte en
migrantenvrouwen en van lhbt’ers is van overheidswege bevorderd. Of
dergelijke maatregelen voldoende zoden aan de dijk zetten is de vraag. Zo is er
momenteel veel kritiek op de in vergelijking met het buitenland gebrekkige
doorstroming van vrouwen naar de top van het bedrijfsleven. Er wordt steeds
meer gesproken over de noodzaak van een quotumregeling, ook al is die
evenmin onomstreden.
De auteurs staan kritisch ten opzichte van kabinetten met een sterke
inbreng van de confessionele partijen. Inderdaad waren deze partijen geen
voortrekkers op emancipatiegebied. Niettemin was de eerste staatssecretaris
van emancipatiezaken, Jeltien Kraaijeveld-Wouters (1977-1981), van
confessionele huize en waren deskundigen op dit terrein ‘niet ontevreden’
(86) over haar. Ze subsidieerde initiatieven op het gebied van scholing en
voorlichting en wist daarmee ook de meer traditionele sectoren in ons
land over de streep te trekken. Daarentegen richtte de emancipatiegezinde
minister Ad Melkert (PvdA), in het eerste kabinet-Kok (1994-1998) – zonder
confessionelen – schade aan met de veranderingen die hij doorvoerde in de
bestaande ambtelijke emancipatiestructuur. Hij vond die structuur verkokerd
en te weinig open staan voor vernieuwingen. Maar volgens ingewijden
functioneerden de diverse gremia tot dan toe adequaat en kwam er te weinig
goeds voor in de plaats. Op buitenlands terrein deed Melkert het beter, met
onder meer een positieve rol bij de Wereldvrouwenconferentie in Beijing van
1995.
De auteurs concluderen dat de emancipatie traag gaat, ondanks de
spectaculaire vooruitgang op onderwijsgebied en het flink toegenomen aantal
gehuwde vrouwen met een (vaak kleine) baan. Het valt niet makkelijk uit
te maken of deze conclusie terecht is. Zolang is het nog niet geleden dat de
tweede feministische golf begon en in haar kielzog het emancipatiebeleid in
de jaren zeventig. Veranderingen hebben tijd nodig om uit te kristalliseren in
de maatschappij.
Deze uitgave is een aanwinst voor de geschiedschrijving van feminisme
en emancipatie. Alleen jammer dat dit werk niet gewoon in de boekhandel in
te zien is. Je moet het apart bestellen. Het boek ziet er aantrekkelijk uit, met
leuke foto’s en aparte kaders met aanvullende informatie. De eindredactie
had beter nog een keer over de tekst kunnen gaan, gezien het forse aantal
drukfouten.
Anneke Ribberink, Vrije Universiteit Amsterdam
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Jan Lampo, Gelukkige stad. De gouden jaren van Antwerpen (1485-1585) (Amsterdam: Amsterdam
University Press, 2017, 273 pp., isbn 9789462987357).
Jan Lampo’s recentste boek Gelukkige stad beschrijft volgens de achterflap
‘wat er gebeurde tussen het eind van Michael Pye’s Aan de rand van de wereld
en de eerste bladzijden van Geert Maks bestseller De levens van Jan Six’. Het
boek beschrijft de opkomst en ondergang van Antwerpen als commercieel
centrum tussen 1485 en 1585 en is daarmee een logische opvolger van
Lampo’s Vermaerde Coopstadt waarin hij het ontstaan en de ontwikkeling van
Antwerpen tijdens de middeleeuwen chronologisch beschrijft.1 Gelukkige stad
is opnieuw chronologisch qua opzet en bestaat uit zeven hoofdstukken. Elk
van deze zeven hoofdstukken is op zich weer onderverdeeld in tussen de drie
en de zevenentwintig subtitels die elk over een eigen aspect, gebeurtenis,
persoon of gebouw gaan. In het eerste hoofdstuk Van torens stekelig – naar
de gelijknamige tentoonstelling waarvan Lampo curator was – worden
uiteenlopende aspecten van de opkomst van Antwerpen behandeld, waaronder
de komst van de zogenaamde natie van vreemde handelaren naar de stad, de
geldhandel, de Joodse gemeenschap, de huizenbouw en de omgang met vuilnis.
In het tweede hoofdstuk staan de kunsten – in de breedste zin van het woord –
centraal, net als de wetenschapsbeoefening in Antwerpen. Hier worden onder
meer het ontstaan en de werking van rederijkerskamers en het Sint-Lucasgilde,
de handel in edelstenen, maar ook de opkomst van het humanisme en de band
van Thomas More met Antwerpen besproken. Het derde hoofdstuk is korter
en gaat over de opkomst van het protestantisme, de eerste kettervervolgingen,
Anna Bijns en de belegering van Antwerpen door Maarten van Rossum. Het
vierde hoofdstuk handelt over de periode 1540-1550. In dit deel worden
mensen als Gilbert van Schoonbeke, Gaspar Ducci, Pieter Coecke van Aalst
en Plantin besproken, naast onderwerpen als beursfraude en de intocht van
Filips ii in Antwerpen in 1549. Het vijfde hoofdstuk bestrijkt de periode 15501566 en gaat dieper in op leven en werk van kunstenaars als Jacob Grimmer
en op een aantal grote bouwprojecten in Antwerpen, zoals de bouw van het
Tapissierspand en het Hessenhuis. Het zesde hoofdstuk vat aan met het Concilie
van Trente en behandelt de periode vanaf de Beeldenstorm (1566) tot en met de
Franse Furie (1583), doorspekt met biografieën van onder meer Hans Vredeman
de Vries. Het zevende en laatste hoofdstuk gaat over de val van Antwerpen en
haar ondergang als belangrijkste commercieel centrum in Noordwest-Europa.
Gelukkige stad leest vlot en is rijk geïllustreerd met afbeeldingen van
schilderijen, prenten, kaarten – de meeste afbeelding komen van The Phoebus
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foundation of het kmska – en fragmenten uit uitgegeven kronieken en
reisverslagen als dat van Ludovico Guicciardini. Helaas is een duidelijke rode
draad moeilijk te ontwaren en kan de lezer makkelijk de indruk krijgen dat
het boek veeleer bestaat uit een verzameling losse stukken. Zo wordt een stuk
over het scheepverkeer en de kanalen rond Antwerpen (129-130) nogal bruusk
gevolgd door een stuk over de schilder Jan Sanders van Hemessen (131). Op
een gelijkaardige manier wordt het verhaal over de Beeldenstorm en de bouw
van de Citadel (202-211) opeens onderbroken door de biografie van dichter
Jan van der Noot en de impact van het Concilie van Trente op de schilderkunst
(211-215). Bovendien is de meerwaarde van sommige passages voor het
verhaal niet helemaal duidelijk. Zo is er een passage over de suikerplantages
op de Canarische Eilanden (17-19). De veelheid aan behandelde onderwerpen
maakte het onmogelijk elk thema uitputtend te behandelen. In het boek staat
bijvoorbeeld niets over de politieke toestand tijdens de economische opgang
van Antwerpen (14-24) en de opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk,
die de vreemde naties in 1485 en 1488 gebiedde Brugge te verruilen voor
Antwerpen. Daarnaast lijkt het boek bij de uitleg over de stadsmagistraat
enkele onzorgvuldigheden te bevatten (61). Zo stelt Lampo dat de leden van
de magistraat uit geridderde koopliedenfamilies werden gerekruteerd, terwijl
het Antwerpse stadsbestuur net weinig handelaars in haar rangen telde in
vergelijking met de stadsbesturen in andere commerciële centra. Bovendien is
het profiel van het Antwerpse stadsbestuur onderwerp van debat.2
Gelukkige stad is gebaseerd op de bestaande literatuur en enkele
uitgegeven bronnen, zoals het Schilder-boeck (1604) van Karel van Manderen.
Het boek is beschrijvend van aard, aangezien de auteur slechts één keer in
debat gaat met de door hem geciteerde literatuur (165). Het doelpubliek
is kennelijk dan ook eerder de geïnteresseerde leek dan de academische
onderzoeker. Het is in dit opzicht een gemiste kans dat de auteur een aantal
recente inzichten uit het onderzoek, zoals het onderzoek van Jeroen Puttevils
over de rol van de autochtone handelaars, niet heeft meegenomen en met
zijn vlotte schrijfstijl toegankelijk gemaakt voor een breder publiek.3 Een
verklarende woordenlijst achter aan het boek of een verklaring van bepaalde
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begrippen – zoals ‘poorter’ – in de tekst was wellicht een nuttige toevoeging
geweest voor de niet-gespecialiseerde lezer. Een woordje uitleg over de manier
van annoteren en een verantwoording voor sommige gemaakte keuzes had
ook een grotere overtuigingskracht kunnen verlenen aan het werk. Nu is het
bijvoorbeeld onduidelijk waarom de auteur ervoor heeft gekozen om Engelse
tekstfragmenten in Nederlandse vertaling op te nemen, terwijl andere
fragmenten in het zestiende-eeuws Frans onvertaald zijn gebleven. Deze
bronfragmenten zorgen er samen met Lampo’s kleurrijke beschrijvingen wel
voor dat de Gouden Eeuw van Antwerpen concreet en nabij wordt voor de
lezer.
Dit boek wordt zonder twijfel een vaste waarde in de boekenkast
van alle Sinjoren met een voorliefde voor de geschiedenis van hun stad. Wie
ook aan hun trekken komen, zijn niet-Antwerpenaren die een overzicht
willen krijgen van de belangrijke gebeurtenissen die de overgang van de
middeleeuwen naar de vroegmoderne tijd in de Nederlanden kleurden en
dit zowel op economisch, cultureel als politiek vlak. Wetenschappelijke
onderzoekers zullen zich wellicht eerder richten op de vele beschikbare
studies die over de opgang en de val van Antwerpen zijn geschreven en
waarvan het merendeel in de bibliografie van dit boek is opgenomen.
Janna Everaert, Vrije Universiteit Brussel & Universiteit Antwerpen
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Bièvre, Elisabeth de, Dutch Art and Urban Cultures, 1200-1700 (New Haven: Yale University Press,
2015, 492 pp., isbn 9780300205626).
Dutch Art and Urban Cultures, 1200-1700 takes on a fascinating and complex
topic: the relationship between places and their cultures. Cultural artifacts
are as much defined by where they were made as when or by whom. The
relationship between locality and art, then, has been subject to continuous
historical study since ancient times but also fell out of favour after the Second
World War. In recent years it has regained traction, not in the least because
renowned scholars such as Thomas DaCosta Kauffman put geographical
considerations back on the art-historical agenda.1 Elisabeth de Bièvre
applied a cultural geographical approach by tracing patterns of local artistic
specialization back to medieval urban origins and natural environments.
Favouring the local over the national and continuity over change, she
challenges the notion of a homogeneous Dutch visual culture and the impact
of the tumultuous decades of the Dutch Revolt on Golden Age arts and
culture.
The book’s five hundred beautifully illustrated pages detail some
five hundred years of local geographies and histories. It is organized in
seven chapters, each on a single city: ‘The Hague, the Village with Court and
Government’; ‘Dordrecht, the Priviliged City’; ‘Haarlem, the Frontier City
of Sand and Wood’; ‘Leiden, the Old Textile City with a New University’;
‘Amsterdam, the City of Wise Merchants’ and ‘Utrecht, the Bishop’s City’.
In rich reconstructions of urban development, civic identities, and artistic
imagery de Bièvre draws on an array of historical and art-historical sources,
including town histories, travellers’ accounts, maps, municipal seals, public
buildings and of course numerous paintings and prints. Such a long-term
and comprehensive treatment of visual culture is engaging and, although
this is not explicitly stated, underscores the importance of crucial yet elusive
notions such as local taste and preferences for explaining patterns of cultural
production and consumption.
Few historians would take issue with the main hypothesis that
geography and geology shaped Dutch urban economic and political
specializations and that these in turn informed variation in local social
fabric and cultural expressions. Just how strong and persistent local
artistic specializations were remains unclear because De Bièvre treats the
art, architecture, and history of each town in isolation and does not offer a
conclusion in which levels of local specialization are systematically compared.
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Where there are conflicting sources and interpretations, she favours the ones
that corroborate her assumption of ‘completely different visual cultures’ (xi).
This confirmation bias leads her to assume homogeneity within cities and to
overstate differences between cities. In doing so, she fails to acknowledge a
longstanding and ongoing debate among art-historians about how persistent
artistic traditions were and to what extent they were tied to distinct urban
characteristics.2 How to account, for instance, for their observations that
patterns of specialization were often short-lived and that they developed
within the context of inter-urban exchange and local market diversity?
This brings us to the question of the explanatory value of geography
of De Bièvre’s approach. The author aims to provide ‘a radical new account’,
and ‘a new art-historical model for the study of the art of any type of
community from any period and any area of the globe’ (xiii). At the heart of
this model is the concept of the ‘urban subconscious’ which serves to explain
the relationship between local natural environments and artistic traditions.
Coined by the author in previous publications it is defined here as ‘a sense
of priorities shared by a majority of the inhabitants in one community and
built up over a long period of time’ (xii).3 The Hague, for instance, was close
to the sea and its court was close to a lake and this was translated in a ‘specific
subconscious awareness’ that predisposed artists and consumers to positively
associate with images of fish (59). Leiden’s visual culture was characterized
by preferences for paintings that contained symbols of death (because of
local outbreaks of the plague) and for paintings that were crowded and
dark because the city was busy and industrialized (chapter 5). Delft, on the
other hand, she associates with cleanliness, politeness, and religiosity: ‘the
peaceful image created by Vermeer is an ideal that the Delft community owed
ultimately to the security offered to them by the moat-like water, the town
walls, and the ancient city gates’ (189).
Whether one is convinced by this logic or in general partial to
such psychological explanations or not, the notion of the subconscious
creates a conceptual quagmire. By definition, it is vague about choice, and
strategy, notions relevant to people producing in competitive art markets
and consuming in distinct social contexts. The argument also suggests
little capacity for change, even though the individual chapters detail
critical historical events as well as inter-urban and international mobility.
When de Bièvre tries to account for these phenomena, she stretches the
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analytical concept: ‘the manifestations of the urban subconscious are so
widely distributed in the urban environment that they easily come to affect
the newcomer, especially someone with strong visual sensibilities, such as
artists. At the same time, their impact is sufficiently indirect that they do not
necessarily limit the expression of the individual artist, whether resident or
visiting, especially one with strong personal urges and conspicuous talents’
(xiii). The uncritical treatment of key concepts is particularly problematic
because they are rooted in a tradition called Kunstgeographie, which stresses not
only the physical circumstances of place in shaping artistic expressions, but
also ethnicity. Given that extreme views in this field of research have resonated
in Nazi ‘blood and soil’ ideology, the paragraph on neuroscience and genetics
that precedes the introduction of the urban subconscious is ingenuous at
best (xii).
Hard covered, oversized, and lavishly illustrated, Dutch Art and Urban
Cultures, 1200-1700 looks like a beautiful coffee table book, more so than an
academic study. The lack of critical discussion of key concepts, methodology,
and historiography would not be such an issue if the book really were meant
for the presentation of all this rich historical material to a wider audience. But
in her attempt to provide a radical new art historical model that can be applied
to all periods and places, de Bièvre condemns herself to reducing phenomena
that are fascinating because they are complex, to the kind of one-sided
accounts she set out to disprove. This study confirms that examining early
modern artistic production in the context of medieval urban development
and the construction of civic identities is a promising research avenue, but
that a more careful approach is needed to avoid cultural and in this case even
environmental determinism.
Claartje Rasterhoff, University of Amsterdam
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Emily S. Thelen, with the collaboration of Susie Speakman Sutch (eds.), The Seven Sorrows
Confraternity of Brussels. Drama, Ceremony, and Art Patronage (16th-17th Centuries) (Turnhout:
Brepols, 2015, xi + 168 pp., isbn 978 2 503 55333 7).
Religieuze broederschappen bekleden een belangrijke plaats in het
cultuurhistorisch onderzoek van laatmiddeleeuws en vroegmodern Europa.
Terwijl hun vooraanstaande rol als opdrachtgevers voor kunstenaars en
hun vitaal belang voor sociale netwerken al langer onderkend zijn, worden
dergelijke organisaties ook steeds meer geïnterpreteerd als uitingen van een
actief religieus engagement van leken, wier godsdienstige belevingen door
dergelijke verenigingen in belangrijke mate werden gevormd. Het onderzoek
is vaak comparatief, waarbij verschillende broederschappen in een bepaalde
stad of regio en binnen een bepaalde periode met elkaar vergeleken worden.
Door te focussen op de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven
Weeën in de Brusselse Sint-Gorikskerk, doet de hier besproken bundel precies
het omgekeerde. Als geheel vormen de zeven artikelen een interdisciplinaire
studie van één broederschap over een periode van bijna twee eeuwen, van de
oprichting ervan in 1499 door de Brusselse rederijkerskamer De Lelie tot in
de late zeventiende eeuw. Daardoor is dit boek een belangrijke bijdrage aan de
studie van de Zeven Weeëndevotie in de Nederlanden, waar ze een hoge vlucht
nam in de laatste jaren van de vijftiende eeuw en actief gestimuleerd werd
door het Bourgondisch-Habsburgse hof. Concreet werd ze vormgegeven door
de oprichting van een aantal lokale broederschappen, waarvan afdelingen
in Brugge en Delft al eerder aandacht kregen in studies van respectievelijk
Duclos (1922) en Verhoeven (1992). De ruggengraat van deze bundel over de
Brusselse vereniging wordt gevormd door een drietal archivalische bronnen
van de broederschap zelf: de recentelijk herontdekte rekeningen (1499-1516),
een goedereninventaris (ca. 1685) en een ledenlijst die de hele bestaansperiode
omvat.
De bundel is opgedeeld in drie delen. De twee artikelen uit het eerste
deel brengen de stichting en het organisatorisch kader in kaart, elk aan
de hand van een diepgaande analyse van één archiefstuk dat op zijn beurt
illustratief is voor latere ontwikkelingen. De goedereninventaris van ca. 1685
vormt het vertrekpunt voor Brecht Dewilde en Bram Vannieuwenhuyze, die
stellen dat het manuscript niet alleen een rijke bron is over het ontstaan en
de werking van de broederschap, maar ook gelezen kan worden als een vorm
van geschiedschrijving. Door middel van close reading wordt aangetoond dat
het document een inkijk biedt in de historische, niet-professionele omgang
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met lokale geschiedenis in zeventiende-eeuws Brussel en dat het impliciet
een verhaal presenteert van continuïteit en vooruitgang waarin tegenslagen
subtiel worden weggelaten. De bijdrage van Susie Speakman Sutch biedt
vervolgens een zeer gedetailleerde codicologische analyse van de ledenlijst.
Haar grondige analyse van dit cruciale en vaak gebruikte manuscript laat
haar toe op overtuigende manier te poneren dat het in de jaren 1570 werd
samengesteld door historicus en diplomaat Michael Aitsinger, die eerdere
lijsten door de rederijkers Johannes Pertcheval en Jan Smeken integreerde.
De ceremoniële activiteiten van de broederschap worden in het tweede
deel behandeld, waarvoor het bronnenmateriaal aangereikt wordt in de door
Remco Sleiderink herontdekte broederschapsrekeningen. Sleiderink zelf
peilt naar de rol en aard van religieus theater in de Brusselse devotie. Door
de rekeningposten te vergelijken met beschikbaar bronnenmateriaal over
religieuze spelen elders in de Nederlanden, argumenteert hij dat de Brusselse
broederschap op eigen initiatief een cyclus van zeven spelen liet schrijven door
Jan Smeken, stadsdichter en facteur van de rederijkerskamers De Lelie en ’t
Mariacranske. Deze spelen zouden een tegenhanger hebben gevormd voor de
reeds bestaande Brusselse cyclus van de zeven bliscappen, wat Sleiderink duidt
als een vorm van intrastedelijke competitie ter promotie van de lokale Zeven
Weeëndevotie. In aansluiting daarop wordt in de bijdrage van redactrice
Emily Thelen het liturgische en muzikale leven van de broederschap
in kaart gebracht. Toetsing van de broederschapsstatuten aan de uit de
rekeningen gededuceerde praktijk legt de lokale eigenheid bloot, ondanks de
beschikbaarheid van door het hof gesponsorde liturgie.
Aan eigen initiatieven van de broederschap, los van het hof, wordt
ook aandacht besteed in de bijdragen die het laatste deel, over patronage,
vormen. In het stuk met de breedste geografische focus uit de hele bundel
schetst Dagmar Eichberger aan de hand van prenten de snelle ontwikkeling
van de iconografie van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën in de
Nederlanden. Broederschappen bestelden dergelijk materiaal ter gelegenheid
van processies, en de voorbeelden die Eichberger aanhaalt, laten mooi de
lokale variaties zien. Het drukwerk voor de Brusselse broederschap is echter
slechts mager gedocumenteerd, en ook over de oorspronkelijke decoratie
van de kapel in de nu verdwenen Sint-Gorikskerk is de meeste informatie
enkel te vinden in de rekeningen. Omdat toetredende leden geen lidgeld
moesten betalen, waren aankopen niet vanzelfsprekend voor de broederschap.
Interessant genoeg waren veel van de uitvoerende kunstenaars en ambachtslui
zelf ingeschreven als lid, waardoor Edmond Roobaert en Trisha Rose Jacobs
overtuigend kunnen laten zien hoezeer de decoratie van de kapel afhankelijk
was van zowel goodwill als netwerken van bestuur en leden. Na de religieuze
troebelen werd het altaar in de vroege zeventiende eeuw opnieuw gedecoreerd
door Wensel Cobergher en Theodoor van Loon, twee kunstenaars die ook
geregeld door het aartshertogelijke hof ingezet werden. Op basis van een
analyse van iconografie en beschikbare documentatie argumenteren Tine

Meganck en Sabine Van Sprang in de laatste bijdrage dat het echter niet om
een schenking van het hof ging, maar om een vooruitstrevend initiatief van de
broederschap zelf, om juist de aandacht van het hof te trekken.
De verschillende artikelen leveren een rijk, interdisciplinair boek, dat
de vele diverse aspecten van een broederschap met behulp van een handvol
bronnen diepgaand analyseert. Deze benadering toont mooi de rijkdom van
het beperkte materiaal en laat een brede waaier aan onderzoeksmogelijkheden
zien, waardoor een gedetailleerd beeld ontstaat van hoe één broederschap
functioneerde, zowel in de publieke ruimte als achter de schermen. Die
gebruikte bronnen worden bovendien op een heldere manier toegankelijk
gemaakt door een aantal thematische overzichtstabellen en grafieken, en
enkele nuttige appendices. Meermaals blijkt trouwens dat de tien auteurs
hun expertise en materiaal met elkaar deelden, en de eenheid in de bundel
wordt verder nog versterkt door regelmatige kruisverwijzingen tussen de
verschillende stukken.
Die samenwerking tussen de verschillende auteurs en het bij
elkaar brengen van hun respectievelijke expertises is uiteraard een sterk
pluspunt, maar in sommige opzichten heeft dat ook tot gevolg dat een aantal
overkoepelende aspecten tussen wal en schip valt. Eén van de terugkerende
elementen in de verschillende bijdragen is bijvoorbeeld de relatieve
onafhankelijkheid en de eigen initiatieven van de Brusselse broederschap,
ondanks de belangrijke steun van het hof voor de devotie. Omdat dit mooi
aansluit bij recente inzichten over actief religieus engagement van leken is dat
een essentiële observatie voor ons huidige begrip van de laatmiddeleeuwse
en vroegmoderne lekenvroomheid. Maar het wordt nooit echt geëxpliciteerd,
waardoor de meerwaarde van de bundel ondergesneeuwd dreigt te geraken.
In dezelfde lijn blijft een situering in een bredere context ook beperkt door
de bescheiden opzet van het boek, met als gevolg dat de relevantie voor de
religieuze geschiedenis vaak door de lezer zelf gededuceerd moet worden. De
focus op de Brusselse broederschap is overigens perfect verdedigbaar, maar
die, zoals bekend, maakte deel uit van een netwerk van gelijkaardige chapters
in de Nederlanden. De vraag hoe de Brusselse afdeling in die grotere structuur
paste wordt amper behandeld, terwijl een korte bespreking, of op zijn minst
een verwijzing naar bestaande literatuur nuttig was geweest. Desalniettemin
biedt deze bundel een rijkdom aan materiaal, die zonder enige twijfel
stimuleert tot verdere reflectie en studie.
Ruben Suykerbuyk, Universiteit Gent
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Roel Zijlmans, Troebele betrekkingen. Grens, scheepvaart- en waterstaatskwesties in de Nederlanden
tot 1800 (Hilversum: Verloren, 2017, 686 pp., isbn 9789087046378).
Roel Zijlmans onderzocht de belangrijkste aspecten van de grensvorming
tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden, van de Romeinse Tijd
tot aan de negentiende eeuw. Onderdeel daarvan zijn bilaterale scheepvaarten waterstaatskwesties. Zijlmans behandelt die vanuit het perspectief van
politieke geschiedenis, rechtsgeschiedenis en waterbouwkunde. Daarbij
gaat het om het streven naar historische of veilige grenzen tussen Nederland
en België, de aanleg van strategische waterstaatswerken in die regio, zoals
kanalen en rivieraanpassingen, en de theorie en de praktijk van het rivierrecht
en de mythes daarover.
Het boek is chronologisch-thematisch opgebouwd. Na de
twaalfde eeuw wordt het verhaal opgehangen aan casestudies, waarbij de
chronologische volgorde enigszins wordt losgelaten, wat niet storend hoeft te
zijn. Kwesties zijn de handels- en scheepvaartregelingen, onderhandelingen
over de Schelde in de zestiende en zeventiende eeuw, Schelde-RijnMaasverbindingen in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, en de
sluiting van de Schelde in de zeventiende en achttiende eeuw. Voor iedere
periode wordt eerst de politieke geschiedenis uitvoerig behandeld en daarna
de meer rechtshistorische en technische ontwikkelingen. Buiten het gestelde
chronologische kader bevat het boek ook nog een overzicht van de relevante
onderhandelingen tussen Noord en Zuid in de negentiende en twintigste
eeuw, en een naschrift over de twintigste-eeuwse geschiedenis van het
Scheldevraagstuk.
In de inleiding wordt de aanleiding voor dit boek helder uit de doeken
gedaan. De auteur nam in de periode 1986-1995 in een hoge ambtelijke
functie deel aan de onderhandelingen tussen Nederland en België over de
zogenaamde ‘waterverdragen’. Daarbij ontdekte hij dat er aan Nederlandse
zijde weinig aandacht en een grote kennislacune bestond ten aanzien van het
onderwerp, maar dat aan Belgische zijde van een levendige belangstelling
sprake was en van grote kennis, die evenwel grotendeels slechts in Franstalige
literatuur te vinden was. Het maatschappelijk belang van deze studie is
hiermee duidelijk aangegeven (1).
Het betoog van het boek, dat de handelseditie is van een proefschrift
verdedigd aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Tilburg in 2016,
wordt niet gepositioneerd in een wetenschappelijk-historisch debat. Ik vraag
me bijvoorbeeld af hoe de geschiedenis van deze grensregio zich verhoudt tot
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die van andere grensstreken. Wel beschrijft de auteur aan het begin van een
aantal hoofdstukken enkele stukken relevante historiografie.
Zijlmans onderneemt geen poging tot het opbouwen en toepassen van
een conceptueel kader. De vraagstelling behandelt hij wel uitvoerig. Bij de
drie genoemde thema’s zet hij elf deelvragen en bijbehorende theses op een
rij, vragen die eigenlijk vrij los van elkaar staan, wat vermoedelijk mede het
gevolg is van het ontbrekende historiografische of conceptuele kader (26-29).
Het is zo wel moeilijk een scherpe keuze te maken uit het omvangrijke
materiaal en geen wonder dat dit een lijvig boek is geworden. Alleen al de
hoofdtekst omvat zo’n zeshonderd pagina’s.
Het boek bundelt een schat aan informatie en prachtige verhalen. Een
enkel voorbeeld moet volstaan om dit aan te duiden. In hoofdstuk 5 komt
een aantal plannen voor de bouw van kanalen voor het voetlicht. Diverse
partijen, met name de centrale overheid en steden, wilden begin zeventiende
eeuw de grote rivieren verbinden en zo nieuwe handelsroutes creëren voor
de steden in de Zuidelijke Nederlanden die door de nieuwe politieke grenzen
van de grote handelsroutes waren afgesneden. Het vroegste plan is van Paolo
Francesquie (1612) en beoogde een verbinding tussen Maas en Schelde aan te
leggen over Luiks en Brabants grondgebied. Hiervoor ontwierp Francesquie
een stelsel van vier vaarten, met als hoofdas een kanaal van Antwerpen naar
Maastricht. Van dit plan kwam niets terecht, maar een deel van een later plan
werd wel uitgevoerd. Dit plan was ook gericht op een nieuwe verbinding,
tussen de Limburgse Maas en Antwerpen, en tevens moest er volgens dit
voorstel een aansluiting komen tussen de Maas bij Venlo en de Rijn bij
Rijnberk. Dit laatste stuk kreeg de naam Fossa Eugeniana (1626-1627), ter ere
van de landvoogdes, Isabelle Clara Eugenia, en werd ook wel Nieuwe Vaart
of Gelderse Grift genoemd. De aanleg van dit kanaal bleek buitengewoon
kostbaar en duurde veel langer dan voorzien, ook al omdat Staatse troepen
geregeld delen ervan vernielden. Aan de Spaanse zijde bleek er uiteindelijk
niet genoeg kapitaal beschikbaar om dit werk te financieren en dat ziet de
schrijver als de belangrijkste oorzaak van het mislukken ervan. Hoewel de
landvoogdes haar juwelen verpandde om leningen los te krijgen en de grote
steden extra gelden uit hun brouwindustrie persten, moest het project na
twee jaar worden opgegeven. De sluis bij Rijnberk werd wel afgebouwd en
is rond 1985 ter herinnering aan deze merkwaardige geschiedenis deels
gerestaureerd (408-413, 441-448).
De auteur toont dat hij degelijk onderzoek heeft gedaan, over veel
zaken diep heeft nagedacht en een genuanceerd oordeel heeft opgebouwd.
Met betrekking tot veel grenskwesties brengt hij nuanceringen aan in het
geschiedbeeld. Voor het onderwerp kanalenbouw bijvoorbeeld maakt hij
aannemelijk dat de tegenstand van de Republiek vaak slechts een kleine rol
heeft gespeeld bij de mislukkingen van die bouw. De Republiek mengde
zich niet in onderhandelingen erover en de beperkte Staatse aanslagen op de

kanalen onderbraken de werken niet wezenlijk. Het hoofdprobleem lijkt de
schaal en financiering van het werk te zijn geweest. Er waren niet veel mensen
met ervaring met dit soort grote projecten die ook technisch zeer hoge eisen
stelden. De begrotingen waren daarom niet realistisch, en toen de kosten
zeer veel hoger bleken uit te vallen, was er niet genoeg investeringskapitaal
beschikbaar. Dit is zonder meer een mooie bijdrage aan dit stuk geschiedenis
(582-584).
Een vergelijking met kanalenbouw elders had echter iets meer
perspectief aan de studie kunnen geven, bijvoorbeeld met kanalenbouw in
Frankrijk of Engeland. Dan zou ook de rol van de ingenieur-ondernemer meer
geproblematiseerd kunnen worden. Dit was beslist een nieuw professioneel
type, dat opkwam in Europa in interactie met de vroegmoderne staat, zoals
Eric H. Ash stelt. Dit zou een handvat geweest kunnen zijn om de samenhang
tussen staatsvorming en ontwikkeling van technologie, ondernemerschap en
financieringsmethoden scherper neer te zetten.
Voor wie is dit boek geschreven? De rechtshistorische paragrafen
zijn tamelijk beperkt van omvang, terwijl de beschrijving van de politieke
ontwikkelingen veel ruimte innemen. Mensen die beroepshalve betrokken
zijn bij het oplossen van politieke en andere problemen in het grensgebied van
Nederland en België kunnen hiervan profiteren en hun achtergrondkennis
verbreden. Maar het is de vraag of het boek voor hen voldoende toegankelijk
is. Het zou aanbeveling verdienen voor deze lezers per onderwerp op basis van
dit boek korte nota’s uit te brengen. Voor het grotere publiek zou een serie van
kleine geïllustreerde boekjes over de diverse deelonderwerpen van dit boek
mooi zijn.
Zijlmans’ boek is ongetwijfeld zijn opus magnum en zal zeker als
belangrijke referentie gaan functioneren voor iedereen die zich bezighoudt
met de geschiedenis van het grensgebied ten aanzien van waterhistorische
kwesties. Het maakt evenwel ook duidelijk dat naast een maatschappelijke
vraagstelling een academisch meer uitgewerkte vraagstelling en inkadering
wenselijk is om het als historische studie de gewenste scherpte en diepte te
geven.
Petra J.E.M. van Dam, Vrije Universiteit Amsterdam
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Aerssen, Marnix van, Driemaal oost. François van Aerssen Beijeren van Voshol (1883-1968).
Marineofficier, koopman en diplomaat (Rotterdam: Karwansaray Publishers, 2016, 506 pp., isbn
978 94 90258 13 9).
Met deze biografie van zijn vader wilde Marnix van Aerssen zich aanvankelijk
slechts richten tot de naaste familie. Gaandeweg bleek dat de belevenissen
van zijn hoofdpersoon ook interessant waren ‘voor een breder publiek’. Dat
was een juiste conclusie. François baron van Aerssen Beijeren van Voshol
(1883-1968) had een veelzijdige en boeiende loopbaan. Hij werd opgeleid
tot marineofficier en nam in 1906-1907 deel aan militaire expedities op
Zuid-Celebes en Bali, waarvoor hij werd onderscheiden met de Militaire
Willemsorde. Vanaf 1912 werkte hij als administrateur van de haven op
Sabang, vlak voor de westkust van Sumatra. In 1928 werd hij consul-generaal
in Hamburg. Daar toonde hij weinig begrip voor het naziregime en werd op
verzoek van Berlijn teruggeroepen. In 1940 werd hij gezant; eerst in Teheran,
vervolgens in Canberra (1942-1947) – waar hij een belangrijke rol speelde in
de oorlogvoering tegen Japan en tijdens de eerste jaren van de Indonesische
kwestie – en ten slotte tot 1949 in Nanking, waar hij de ondergang van Tsjang
Kai-Sjek en de komst van de communisten meemaakte.
De auteur – zelf ook oud-diplomaat – mag dan wel geen
wetenschappelijke pretenties hebben gehad, serieus historisch onderzoek
verrichtte hij wel degelijk. Vooral voor de vooroorlogse periode zocht hij
ook contacten in de academische wereld. En hij beschikte over prachtig
bronnenmateriaal: de correspondentie van Van Aerssen met diens ouders
en – later – met diens echtgenote. In zijn brieven toonde Van Aerssen zich een
goede waarnemer met mensenkennis en gevoel voor humor.
Ook zijn zoon heeft een vlotte pen. Hij weet op een plezierige manier
afstand te houden, ondanks de waardering voor zijn vader. Driemaal oost
begint sterk met een kleurrijk verslag van de geboorte van de held, waarbij
moeder Van Aerssen werd bijgestaan door haar vriendin Aletta Jacobs, de
eerste vrouwelijke arts in Nederland. Vervolgens schetst de auteur aan de
hand van zijn vaders belevenissen een mooi beeld van de opleiding en het
dagelijks leven van een marineofficier aan het begin van de twintigste eeuw
(zowel in Nederland als in Nederlands West-Indië en Nederlands Oost-Indië),
van het leven in Indië en de uitbouw van de haven van Sabang rond de Eerste
Wereldoorlog, en ten slotte van het handwerk van een consul in Hamburg en
een gezant in Teheran in de jaren 1930 en 1940. Zeker in dit eerste deel stoort
het niet dat de auteur (geboren in 1937 in Hamburg) – die meereisde naar
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Teheran, Melbourne en Nanking – ook persoonlijke kanttekeningen maakt.
Die betreffen het familieleven en vooral de verre reizen die in vredestijd al
avontuurlijk waren, laat staan gedurende en vlak na de Tweede Wereldoorlog.
Mooi is ook dat de auteur aandacht schenkt aan mensen die zijn vader
op zijn pad ontmoette. Dit levert originele portretten op van onder meer
jhr. H.F.L.K. van Vredenburch, die aan het begin van zijn carrière onder
Van Aerssen diende, en de Britse gezant in Teheran, de beroemde oriëntalist
Reader Bullard (‘Iemand met meer eruditie heb ik […] nooit ontmoet’). Fraai
zijn ook de verhalen over Louis Couperus, die in 1927 in Sabang bij Van
Aerssen te gast was. De administrateur verraste de schrijver in bad, waarop
deze zich omhulde met een gordijn: ‘U neemt mij niet kwalijk, nietwaar…
ik… heb… héél… weinig aan’. ‘Ik neem het hem niet kwalijk,’ schreef Van
Aerssen, ‘wie zou Couperus, kerschvers uit het ochtendbad, iets kwalijk
kunnen nemen!’
Verreweg het grootste hoofdstuk is gewijd aan de Australische
tijd. Van Aerssen speelde een centrale rol als verbindingspersoon tussen de
Nederlandse en de Australische regering. Ook was hij verantwoordelijk
voor de coördinatie van de Nederlandse en Indische instanties die hun
tijdelijke basis in Australië kregen. Die coördinatie was geen sinecure gezien
alle competentieconflicten tussen bijvoorbeeld Nederlandse marine- en
knil-eenheden. Maar het echte probleem was de verhouding met Australië.
De socialistische regering daar wenste geen herstel van het Nederlandse
koloniale gezag en hoopte zelf het bestuur van Indonesië over te nemen.
Vergeefs probeerde Van Aerssen Canberra op andere gedachten te brengen.
Na de Japanse capitulatie werden de relaties er niet beter op doordat het
Indonesische onafhankelijkheidsstreven in Australië veel steun kreeg. Uit
solidariteit weigerden Australische havenarbeiders Nederlandse schepen te
laden en te lossen.
In dit deel verliest de auteur de greep op zijn verhaal. Alle
beleidskwesties worden gedetailleerd uit de doeken gedaan, maar Van
Aerssens inbrengt blijft veelal op de achtergrond. ‘De Australische jaren
waren de zwaarste in de lange loopbaan van Van Aerssen,’ concludeert de
auteur, maar naar de opvattingen van de gezant blijft het vaak gissen. Komt
dat omdat de auteur voor deze periode geen raad wist met de overdaad
van officiële bronnen en historische studies? Vielen in het eerste deel de
portretten van tijdgenoten op, in het tweede deel blijven de hoofdrolspelers
in de Indonesische kwestie, waarmee Van Aerssen jarenlang van doen heeft
gehad, helaas buiten beeld. Of ontbrak hiervoor het bronnenmateriaal?
Waarschijnlijk was Van Aerssens privé-correspondentie weinig interessant
meer, omdat zijn echtgenote in deze tijd steeds bij hem was.
De auteur worstelde vooral met de delen van de Officiële bescheiden
betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. De citaten zijn niet
altijd terug te vinden of te dateren. Ook verwijzingen naar ongepubliceerde

documenten uit het archief van Buitenlandse Zaken zijn vaak ondeugdelijk.
Het tweede gedeelte is ook minder strak gecomponeerd dan het eerste. De
zijpaden nemen toe en de zinnen worden langer. Bovendien treedt de auteur
(‘In 1948 begon ik kranten te lezen’) nu wel erg nadrukkelijk naar voren. Dat
gaat allemaal ten koste van de hoofdpersoon.
Bij de dood van Van Aerssen in 1968 schreef Van Vredenburch in een
In memoriam over zijn voormalige chef: ‘Innemender persoonlijkheid heb ik
zelden het voorrecht gehad te ontmoeten en hoffelijkheid en voorkomendheid
waren voor deze rechtlijnige edelman tot tweede natuur geworden. […] Bij
tegenslagen […] was Van Aerssen op zijn best. Standvastigheid in tegenspoed
was wellicht zijn grootste eigenschap.’ (460) Het eerste deel van deze biografie
maakt duidelijk dat dit een treffende omschrijving was. Het tweede gedeelte
van Driemaal oost doet dat helaas veel minder.
J.W.L. Brouwer, Radboud Universiteit
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Verheul, Jaap, De Atlantische pelgrim. John Lothrop Motley en de Amerikaanse ontdekking van
Nederland (Amsterdam: Boom, 2017, 456 pp., isbn 9789089534750).
Toen de Nederlandse predikant Gerardus Balthazar Bosch omstreeks
1826 Amerika bezocht, stelde hij tot zijn ontsteltenis vast dat zodra hij
ergens durfde te zeggen dat hij Nederlander was, men spontaan begon te
grinniken. Die spottende reactie was een gevolg van de populaire satire
A History of New York (1809), waarin Washington Irving de stichters van
Nieuw-Amsterdam als een groepje luie, rondbuikige, pijprokende sufferds
had geschetst; dit in tegenstelling tot de ondernemende, gecultiveerde en
zelfverzekerde Angelsaksen die de stad tot New York hadden omgedoopt.
Tegen het einde van de negentiende eeuw was het Amerikaanse beeld van
Nederland en de Nederlanders evenwel volledig anders. Plots gold het kleine
land aan de Noordzee als de bakermat van de vrijheid en zijn inwoners als
pioniers van een strijd voor gewetensvrijheid en nationale zelfbeschikking
die in de oprichting van de Verenigde Staten van Amerika haar bekroning
had gevonden. Deze radicale verandering in perceptie was grotendeels
te danken aan John Lothrop Motley (1814-1877), de man die aan de wieg
stond van de internationale belangstelling voor de wetenschappelijke studie
van de Lage Landen en aan wie Jaap Verheul, docent-onderzoeker aan de
Universiteit Utrecht, een biografie heeft gewijd. Vanwege de rol van Motley
als bruggenbouwer tussen Amerika en Europa spreekt Verheul van een ‘transAtlantische biografie’. Terecht, want Motley was niet alleen de bedenker van
de term ‘trans-Atlanticisme’, maar dit was ook de essentie van zijn werk en
zijn leven.
In Verheuls boeiende beschrijving van Motley komt het beeld naar
voren van een man die een leven lang streed om erkenning door de politieke
en intellectuele elite van zijn tijd. Na een mislukte carrière als auteur
slaagde hij daar uiteindelijk in als historicus. Zijn studie The Rise of the Dutch
Republic (1856) interpreteerde de Nederlandse Opstand tegen de Spaanse
‘onderdrukkers’ als het begin van een strijd voor vrijheid en republikanisme
die uiteindelijk tot de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring zou leiden.
Motley maakte daarbij handig gebruik van zijn ervaring als schrijver van
fictie om Willem van Oranje als een vrijheidsheld te stileren die er door moed
en zelfopoffering in geslaagd was om het Spaanse juk van Filips ii van zich
af te werpen. Een objectief, laat staan politiek correct, verhaal was dit niet.
Motley koos resoluut voor een protestants, anti rooms-katholiek perspectief
en bedreef historiografie in de traditie van Thomas Carlyle, waarbij ‘grote
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mannen’ er dankzij hun ‘genie’ in slagen de wereldgeschiedenis te veranderen.
Daarbij schuwde hij clichés niet. Integendeel, hij zocht dergelijke zwartwit stereotyperingen doelbewust op om het verhaal spannend te houden
en gebruikte historische bronnen niet als basis voor een objectieve analyse,
maar veeleer om het gevoel van authenticiteit bij de lezer te versterken.
Terecht wijst Verheul daarom op de grote invloed op Motley van de Duitse
romantiek en vooral de werken van Goethe en Schiller. Hij toont ook aan dat
de stijl van de historicus in de latere delen van zijn Nederlandse geschiedenis
(History of the United Netherlands en The Life and Death of John of Barneveld) botste
met de eisen van de toenmalige roep naar wetenschappelijke objectiviteit
en bronnenkritiek, zodat Motley het succes van de eerste delen nooit meer
evenaarde. Toch bleef hij tot het einde van zijn leven een gevierd academicus,
zowel bij het grote publiek als bij invloedrijke vrienden als Otto von Bismarck
en koningin Sophie.
Met deze studie haalt Verheul een man van onder het stof vandaan
die van cruciaal belang is geweest voor het imago van Nederland in de
Verenigde Staten. Zonder Motley zouden Amerikaanse musea waarschijnlijk
niet zo massaal werken van Nederlandse zeventiende-eeuwse schilders zijn
gaan kopen, zouden weinig universiteiten een toren met beiaard hebben of
parken windmolens en tulpenbedden. Verheul laat ook zien dat Motley niet
alleen van groot belang voor het internationale beeld van Nederland was,
maar ook voor het eigenbeeld van de Nederlanders. Nederlandse historici
hadden weliswaar allang vóór Motley over de Opstand geschreven, maar in
hun deelstudies ontbrak het groter geheel en vooral een eigen visie op het
grotere belang van deze strijd. Dat Motley als buitenstaander daar plots wel
in was geslaagd en met dit Nederlandse verhaal wereldroem had geoogst,
viel dan ook bij Nederlandse historici als Robert Fruin en Guillaume Groen
van Prinsterer niet bepaald in goede aarde. Wel lokte Motley daarmee een
discussie uit die voor de Nederlandse geschiedschrijving vruchtbaar is
gebleken. Niet zonder reden verwijst Verheul hierbij naar gelijkaardige
Nederlandse reacties op het boek van Simon Schama over de Gouden Eeuw of
dat van Russell Shorto over Nieuw Nederland. Verheul eindigt zijn biografie
met een verwijzing naar het boek Holland Mania van Annette Stott uit 1998,
waarop zijn studie in zekere zin een voortzetting vormt, al gaat Verheul
niet verder, maar terug in de geschiedenis van de Nederlands-Amerikaanse
betrekkingen.
De Atlantische pilgrim is een buitengewoon vlot geschreven werk dat
getuigt van uitmuntend bronnenonderzoek in Nederlandse, Amerikaanse,
Britse en Duitse archieven. Mijn enige punt van kritiek is Verheuls neiging
om alles bij Motley te laten beginnen. Zo ben ik het niet eens met Verheuls
beslissing het Nederlandbeeld van James Fenimore Cooper zomaar met dat
van Irving gelijk te stellen. Dat van Cooper was immers gedifferentieerder
dan de platte satire van Irving. Het is natuurlijk ook niet zo dat vóór Motley

niemand in Amerika Nederland en de Nederlandse Opstand serieus had
genomen. Ik denk hierbij aan de intellectuele invloed van François Adriaan
van der Kemp op de ‘founding fathers’, van wie Benjamin Franklin in een
brief uit 1778 schreef dat ‘in love of liberty and bravery in the defense of it, the
Netherlands has been our great example’. We mogen ook niet vergeten dat de
herontdekking van Nieuw Nederland en van de schriften van Adriaen van der
Donck al in 1839 met William Dunlaps History of the New Netherlands gebeurde
en dat de systematische vertaling van documenten over de Nederlandse
voorgeschiedenis van New York door Edmund Bailey O’Callaghan, Henry
Cruse Murphy en andere leden van de New-York Historical Society nog voor
het verschijnen van Motley’s Rise of the Dutch Republic begon. Motley speelde
weliswaar een cruciale rol bij de vorming van een nieuw Amerikaans beeld
van Nederland, maar dankte zijn succes mede aan het gegeven dat Nederland
bij de intellectuele elite van zijn land geenszins een onbekende uithoek van
Europa was.
Het lijdt hoe dan ook geen twijfel dat Verheul met De Atlantische pelgrim
een prachtige biografie heeft geschreven die voor academici geïnteresseerd
in trans-Atlantische connecties veel te bieden heeft en tegelijk ook door een
breed publiek gesmaakt kan worden.
Jeroen Dewulf, University of California, Berkeley

bmgn - Low Countries Historical Review | Volume 133 (2018) | review 66

Robert Halleux, Jan Vandersmissen en Philippe Tomsin (eds.), Histoire des techniques en Belgique.
La période préindustrielle / Geschiedenis van de techniek in België. De pre-industriële periode, 3 delen
(Liège: Les éditions de la Province de Liège, 2015, 1042 pp., isbn 978 23 9010 001 0).
Dit is een prachtig, ouderwets boek. Het beoogt niets meer en niets minder te
zijn dan een ‘erudiet naslagwerk’ van de techniekgeschiedenis in België vanaf
de Oudheid tot het midden van de achttiende eeuw (8). De publicatie is het
resultaat van een initiatief van de federale Minister van Wetenschapsbeleid uit
1993 om een ‘omvangrijk werk’ tot stand te brengen dat de hele ontwikkeling
van wetenschap en techniek in België zou beschrijven. De delen over de
wetenschapsgeschiedenis verschenen in 1998 en 2001. Dat het eerste deel van
de techniekgeschiedenis pas nu ter tafel ligt, heeft – zoals hoofdredacteur
Robert Halleux in het voorwoord uitlegt – verschillende oorzaken,
waaronder het stopzetten van subsidies en het afhaken van auteurs. Het is
een buitengewone prestatie dat Halleux en zijn medewerkers van het Centre
d’Histoire des Sciences et des Techniques van de Universiteit van Luik het
project desondanks weer vlot getrokken hebben.
Bewondering past ook voor de enorme hoeveelheid informatie die
in dit werk is verzameld. In drieëndertig hoofdstukken, geschreven door
bijna evenveel auteurs, wordt een breed overzicht van de lange termijn
ontwikkeling op vele terreinen van techniek gegeven. De hoofdstukken
zijn in zeven secties gegroepeerd: contexten, energiebronnen, landbouw
en voeding, materialen, bouwtechnieken, communicatie en grafische
technieken. De auteurs, merendeels verbonden aan instellingen in Wallonië,
zijn duidelijk experts op hun vakgebied. Werktuigen, werkwijzen en
materialen worden gedetailleerd en met veel aandacht voor variaties naar
tijd en plaats beschreven. Figuren, kaartjes en afbeeldingen in kleur en in
zwart-wit ondersteunen op een functionele manier de tekst – veel meer dan de
bescheiden formulering ‘strikt noodzakelijke illustraties’, die Halleux in zijn
inleiding gebruikt, suggereert. De kleurenafbeeldingen zijn vaak verbluffend
mooi. Elk hoofdstuk is van een min of meer uitvoerige literatuurlijst
voorzien. Wie wil weten hoe trekdieren werden ingespannen, hoe dakpannen
werden gebakken, hoe met vuurwapens werd gejaagd, hoe voedsel werd
bereid, hoe glas-in-lood werd vervaardigd, hoe een huis werd gebouwd of
hoe manuscripten werden gemaakt, komt in dit werk volop aan zijn of haar
trekken. De Histoire des techniques en Belgique is een monument van eruditie.
Ook in een ander opzicht mag dit boek een monument worden
genoemd. Het is representatief voor de manier waarop techniekgeschiedenis
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lang geleden werd beoefend. Vernieuwingen in het vakgebied sinds de
jaren zeventig en tachtig hebben in dit werk nauwelijks hun sporen
nagelaten. De inbedding in de internationale historiografie (afgezien
van verwijzingen naar een aantal werken uit Frankrijk en Duitsland) is
mager en vergelijkingen met ontwikkelingen in omringende landen, zoals
Nederland of Engeland, ontbreken zo goed als geheel. Een ‘contextuele’
benadering van techniekgeschiedenis, zoals die onder meer in de Verenigde
Staten, Scandinavië en Nederland is ontwikkeld, ontbreekt nagenoeg. De
twee hoofdstukken over ‘contexten’ (23-60) beperken zich in feite tot een
schetsmatig overzicht van de maatschappelijke verhoudingen en een inleiding
tot het bronnenmateriaal; literatuur van na 1995 wordt hierbij vrijwel
niet genoemd. In de overige hoofdstukken van het boek blijft de sociale,
economische, culturele en politieke context van technische ontwikkeling
bijna compleet buiten beschouwing. Een samenhangende visie op de
techniekgeschiedenis van België in de pre-industriële periode komt uit het
boek niet naar voren. Het is een verzamelwerk van deelstudies geworden.
De verzameling maakt bovendien een wat willekeurige indruk.
De selectie van de onderwerpen van de hoofdstukken en de verhoudingen
tussen de hoofdstukken, lijken meer door de aanwezige expertise van de
deelnemende auteurs bepaald dan door het belang in de economische en
sociale geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden, of een ander inhoudelijk
criterium. Waarom worden bijvoorbeeld honderdtachtig bladzijden gewijd
aan de glasfabricage, dertig aan de kookkunst en dertig aan de jacht, tegen
slechts veertien pagina’s aan de landbouw en twee aan de turfwinning,
terwijl de bierbrouwerij, de linnenweverij, de katoendrukkerij, de
diamantverwerking en de suikerraffinage niet eens in het stuk voorkomen ?
In de inleiding staat alleen vermeld dat niet alle toegezegde bijdragen zijn
ingeleverd, maar wordt niets verteld over de selectiecriteria van onderwerpen
of over de werving van auteurs. Zouden voor bepaalde thema’s niet zeer
deskundige auteurs te vinden zijn geweest aan bijvoorbeeld de universiteiten
van Gent en Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel ? Daar is in de
afgelopen jaren veel onderzoek gedaan dat voor de techniekgeschiedenis van
België in de pre-industriële tijd relevant is.
Deze Histoire des techniques en Belgique is dus een prachtwerk, maar
met het patina van een andere tijd. Of het boek echt als een ‘naslagwerk’ zal
fungeren, weet ik niet. Want helaas ontbreekt een register.
Karel Davids, Vrije Universiteit Amsterdam
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Bert Koene, De diligences van Bouricius. Anderhalve eeuw bedrijvigheid langs ‘s heren wegen
(Hilversum: Verloren, 2017, 222 pp., isbn 978 90 8704 663 7).
In De diligences van Bouricius, Bert Koene continues his series of regionally
embedded portraits of seventeenth- and eighteenth-century aristocrats,
started in his earlier books. At its best moments, this study reads like an
instalment of Marten Toonder’s comic saga about aspiring gentleman Olivier
B. Bommel (Oliver B. Bumble). Still, there is some room to put the materials
Koene collected to greater use.
The book follows the lives of eight generations of the Bouricius family
(pronounced ‘Bowerisius’). Between the 1690s and 1830s, the Bouriciuses ran
the direct diligence service between Amsterdam and Arnhem. In partnership
with other companies, they also maintained various services to western
Germany. Throughout the eighteenth century, the Bouricius line therefore
formed a key link in the passenger and goods transport network of the
northern Netherlands.
Accordingly, this book may prove useful to historians of the eighteenth
century by providing the necessary background to that household name ‘de
wagen van Bouricius’. It includes a fair amount of information on timetables,
fares, carriage designs, capacities, and passenger and parcel numbers. A
little after 1700, for instance, services between Münster and Amsterdam
were available thrice a week in both directions. Those between Arnhem and
Amsterdam even operated every day, with a single journey time of 15 hours or
more. Carriages only had a capacity of six or eight (later up to twelve) persons,
although they were occasionally complemented by ‘bijwagens’ (30-38, 131).
This tiny capacity, at least when compared to later forms of public
transport, may be one of the most interesting transport-historical aspects of
this study, although this aspect is not separately discussed by Koene. The book
is also pleasantly illustrated with portraits and maps, as well as with a large
number of coaching scenes which offer a view on historical developments in
transport technology across the eighteenth century – though the text does
not comment on these images. Nor does Koene spend much time on the
experiences of Bouricius’s customers, despite alluding to relevant sources in
the preface. Evidently, this is not primarily a study in the history of mobility.
Koene’s study may be more interesting to art and music historians,
particularly those specialising in the history of clubs and societies. Several
sons of the family were a member of the Arnhem college of Sint-Caecilia,
and the book also contains two auction lists and an inventory of Bouricius
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collections in 1770 and in 1826, primarily of paintings, some including sales
prices.
First and foremost, however, the book is a family history and a business
history. As a family history, it deals with the Bouriciuses’ political allegiances
(including the wonderful archival find of two 1785 drawings satirising
heraldry (94)), their social mobility, personal interests and the relations
between various members of the family. As the history of a family business,
it investigates investment decisions, negotiations with local, regional and
national administrations, staff treatment, relations with competitors and the
personal and political allegiances which influenced all of these.
We learn for instance that Gerard Bouricius, who founded the
company, did so unencumbered by any experience in the transport industry;
that governments often responded to requests for trade licenses with
remarkable speed in this period and how especially towards the end of its
lifespan, this highly regarded company resorted to rogue tactics to stay in
business. One amusing interlude concerns a neighbourly fight between
two mayors about a garden fence (117). Yet perhaps the most Bumble-like
episode of the book occurs in Adriaan Frans’s paranoid attempts to drown his
imagined enemies in a flood of accusatory pamphlets.
A key question that is only answered in general terms is what exactly
happened around 1800, when the company started ratcheting up losses.
Koene mentions the general Dutch ‘malaise in trade and business’ under
William v, compounded by the ‘political and social turmoil’ of the Batavian
Republic, and Napoleon’s debilitating taxation and Continental System (109).
He does not, however, explain precisely how these developments may have
affected Bouricius’s revenue. If a general malaise in Dutch trade – often cited
by contemporaries – should have led to a decrease in patronage, how could
these years at the same time have been the company’s heyday (193)? It would
also have been good to read a slightly more detailed view on how the dynamic
period around 1800 led to diminished traffic (did they suffer from fearful
clients? a lack of investment?) and how the Continental System negatively
affected an overland passenger and goods service like Bouricius’s. As it is,
fiscal demands and the equine disease mentioned in a letter by Roeland Jan
Bouricius, stand as the two most convincing explanations, next to the price
developments that had set in two decades earlier (75).
One half of the family in this family history also receives much more
attention than the other half. At least three women played a leading role in
the history of the company – Clara Maria van Riedt, Eleonora Eijtelwein, and
Bodina Buma – but they tend to be presented as marginal to the undertaking.
Van Riedt, for instance, is the only director-owner who does not lend her name
to a chapter title. She receives the rather damning epithet of ‘sensible woman’
(191) and is dismissed several times as merely signing letters and agreements
– the public ‘face of the operation’ – but leaving the management to her sons

(41, 42, 54). Since those letters and agreements seem to be the main sources
this study is founded on, however, a reader would like to know how we can
tell that Van Riedt was not more actively involved in the family business.
Similarly, ‘dissident daughter’ Johanna Jacoba Wentholt-Bouricius, one of the
most interesting figures in the book, is assumed to have acquired her political
ideas solely under the influence of her father and husband (100).
Like most of Koene’s work, this book is strongly anchored in the
regional history of the IJssel and Rhine valleys. This will enhance the book’s
interest for readers specialising in those regions. A wider contextualisation,
in the form of comparisons with other families and transport companies,
would have further broadened its relevance and suggested what new insights
the Bouriciuses can offer us. (Koene does contextualise Gerard de Jonge’s
collection of paintings (65).) It would have been interesting to know how this
family history and this business history fit into the early modern history of
the European family, or of early modern enterprise. Were they exemplary or
exceptional? In his epilogue, Koene does suggest that all family businesses
face similar challenges, but he does not illustrate this with examples outside
the Bouricius family.
Existing prosopographic research might reveal much of this context.
Personal letters and company accounts would also have answered many
of the questions that remain, as Koene is the first to acknowledge (189).
Unfortunately, the Bouriciuses left hardly any family correspondence or
accounts, which raises the question whether they were the most opportune
family to focus on. Still, Koene’s book can usefully serve as a case study for
future, more synthetic work in family and business history. For if we remain
somewhat in the dark about the distinctiveness of Bouricius’s diligence, we do
get a solidly constructed collective biography, based on a substantial amount
of archival sleuthing.
Anna P.H. Geurts, University of Sheffield
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Maarten Hell, De Amsterdamse herberg 1450-1800. Geestrijk centrum van het openbare leven
(Nijmegen: Vantilt, 2017, 448 pp., isbn 978 94 6004 343).
De geschiedenis van het drinken, en meer bepaald van de herberg, kan reeds
lang bogen op de belangstelling van historici en – het zal niet verbazen –
van een breder historisch geïnteresseerd publiek. Een vroeg werk over dit
onderwerp voor de Nederlanden was De herberg in de Nederlanden. Een blik in de
beschavingsgeschiedenis van Bernard Hermesdorf (1957), waarin het fenomeen
van de kroeg vooral rechtshistorisch werd benaderd. Het thema werd in de
jaren 1980 op de internationale onderzoeksagenda geplaatst met werken
van Peter Clark over het drinkhuis in Engeland (1983) en Thomas Brennan
over de kroeg in Frankrijk (1988). Het idee was dat de herberg als meer volkse
setting een ideale insteek bood om de sociale geschiedenis van de gewone
mens te schrijven. Daarop volgden studies van B. Ann Tlusty (2001) en Beat
Kümin (2007) die zich vooral op de Duitse ruimte richtten en tegelijkertijd
benadrukten dat de herberg een centrale plek was in het maatschappelijke
en economische leven van heel diverse sociale groepen, van arme gezellen
tot rijke burgers. Het omvangrijke werk van Maarten Hell over Amsterdam
sluit vooral aan bij het perspectief van de twee laatstgenoemde studies. De
meer cultuurhistorische bijdragen over de beeldvorming over plaatsen van
het drinken, te beginnen met de studie van A. Lynn Martin (2001), hebben de
auteur opvallend minder geïnspireerd.
In weerwil tot de titel is de rode draad doorheen Hells studie dat ‘de’
Amsterdamse herberg niet bestond. Vertrekkend van de stelling dat herbergen
drank en voedsel, vaak ook logies en allerlei economische diensten of vormen
van legaal of illegaal vermaak boden, schetst Hell een uiterst gedetailleerd
panorama van de verschillende types drinkhuizen in bijna vijfhonderd jaar
Amsterdamse geschiedenis. In globo bevestigt de auteur het beeld dat we
kennen uit de hoger geciteerde studies. De rijkdom aan nieuwe gegevens ligt
echter in de details. Hell dook met een bewonderingswaardige verbetenheid
in de Amsterdamse archieven en lijkt daar zowat elk document met enige
relevantie voor het herbergwezen aan een nauwgezette lezing te hebben
onderworpen: rekeningen, reglementen, taksregisters, notariaatsarchief,
boedelinventarissen, gildearchieven, processtukken, reisbeschrijvingen,
enzovoort. Als gedetailleerde bronnenstudie is dit werk dan ook exemplarisch
te noemen.
Zo passeert een schier eindeloze variatie aan drinkhuizen de revue: van
door het stadsbestuur ingestelde herenbergen over gilde- en veilingherbergen
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voor dagelijkse economische transacties tot buitenherbergen voor zomers
vermaak, kroegen voor zeemannen en speelhuizen gericht op prostitutie
en illegale gokpraktijken. Hell geeft ook aandacht aan historische evoluties
en nuanceert, bijvoorbeeld, de breuk in de voorkeur voor nieuwe dranken
waartoe de opkomst van koffie- en theehuizen zou hebben geleid. In die
etablissementen werd evengoed alcohol geserveerd. Het is daarom wat
jammer dat de auteur zelf een cesuur plaatst bij de Alteratie van Amsterdam
in 1578. Zijn boek valt namelijk uiteen in twee delen: 1450-1578 en 15781800. Behalve dat de bronnen veel rijker worden na 1578 en er een aantal
veranderingen te detecteren valt in de organisatie van het herbergwezen,
blijkt er toch vooral veel continuïteit te zijn. Transformaties zijn dan ook toe
te schrijven aan demografische groei en economische ontwikkelingen, eerder
dan aan bewuste politieke ingrepen.
Hell stelt in zijn onderzoek de waard en de waardin centraal. Ook hier
treffen we een enorme diversiteit aan, niet alleen in gender maar ook in sociaal
en economisch profiel. De waard van de betere taverne werd al in de late
middeleeuwen als een publieke sleutelfiguur beschouwd door de stedelijke
overheid, die hem of haar allerlei ordehandhavingstaken toeschoof, zoals
het melden van vechtpartijen of het registreren van vreemdelingen. In de
zeventiende en achttiende eeuw werd het houden van een eenvoudige kroeg
echter een typisch migrantenberoep dat weinig investeringen vereiste. Een
gehuurde kamer, enkele banken en een kleine voorraad bier volstonden. Deze
kroegen waren vaak een kort leven beschoren. Heel veel cijfermateriaal biedt
Hell niet, maar voor het midden van de achttiende eeuw komt hij toch tot een
schatting van zo’n 1350 drinkhuizen in Amsterdam.
Hoe rijk en waardevol de studie van Hell ook is, op het analytische
niveau zijn er wel een aantal bedenkingen te formuleren. In de eerste
plaats neemt de auteur zijn bronnen vaak erg letterlijk. Als de stedelijke
overheid de gekoesterde biertaksen dreigde te mislopen door het fenomeen
van het ‘buitendrinken’, werd vaak een moreel discours gehanteerd als
het ging over de criminaliteit die welig zou tieren in de kroegen buiten de
stadsmuren. De notie van ‘kwade’ herberg is dan ook vaak terug te voeren
tot de fiscale motieven van de stad. Hell toont goed aan dat een eenzijdige
beeldvorming over de herberg geen steek houdt, maar doorprikt zelden de
subtiele discoursen van de overheden. Ook de klachten van waarden die in
betwistingen met partners of werknemers hun eigen positie zo voordelig
mogelijk afschilderden, worden wel heel letterlijk gelezen.
Dit brengt me tot een tweede bemerking. Hoewel het materiaal
voor het grijpen lag en Hell aandacht heeft voor historische evoluties, zoekt
hij opvallend weinig aansluiting bij bredere historiografische debatten.
Aanzetten daartoe zijn er zeker wel. Zo wordt het idee van een protestants
beschavingsoffensief bij de regulering van het herbergwezen droogjes
weggezet door erop te wijzen dat het ging om ‘oude wijn in nieuwe zakken’

(83). Ook de ‘restauranttheorie’ – het idee dat er pas een publieke eetcultuur
ontstond met de opkomst van het restaurant in de tweede helft van de
achttiende eeuw – kan op weinig genade rekenen (203-204). Hell ziet dus
veel meer continuïteiten dan discontinuïteiten. Dit wordt echter erg weinig
geproblematiseerd. De insteek van deze monumentale studie blijft daardoor
in wezen inventariserend en beschrijvend. Dit levert een zeer rijk gevulde dis
op, maar het laat de gulzige herbergbezoeker die de moderne historicus is,
toch wat op zijn/haar honger zitten.
Anne-Laure Van Bruaene, Universiteit Gent
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Violet Soen, Dries Vanysacker and Wim François (eds.), Church, Censorship and Reform in the Early
Modern Habsburg Netherlands (Turnhout: Brepolis, 2017, 350 pp., isbn 978 2 503 56751 8).
This edited volume brings together twelve essays presenting recent research
developments in the field of Catholic religious reform in the late fifteenth
and sixteenth century Habsburg Netherlands. The two main themes that
structure the book are ‘Censorship and Religion’ and ‘Church and Reform’.
Both themes give insight into the complexity of responses to the religious
and ecclesiastical challenges Catholicism faced in the early modern Low
Countries. As the editors claim, this book demonstrates how scholarship has
for the last few decades been moving far beyond the idea that Catholic reform
in the Low Countries was largely implemented top-down in the sixteenth and
seventeenth centuries. It showcases the diversity of local responses to calls
for censorship and the implementation of Catholic reform in the Habsburg
Netherlands.
Church, Censorship and Reform does a splendid job at showing the
complexity of Catholic Reform in the Low Countries. This is not a particularly
new turn in historiography, however. Scholarship has long been divided in
opinion over who drove Catholic reform in the sixteenth and seventeenth
centuries. During the last few decades, alternatives to the top-down
model, most importantly the experiences of lay Catholics, have dominated
historiography. Very recently, for instance, Geert Janssen has suggested the
importance of Catholic exiles for understanding the Counter-Reformation in
the Low Countries, while Judith Pollmann and, among others, Anne-Laure
Van Bruaene pointed out connections between religious identity, iconoclasm,
and Catholic revival.
The major contribution of this volume is its approach of religious
change in the Low Countries through the many layers in between the laity
and higher ecclesiastical authorities, the go-betweens in religious change,
including local bishops, printers, the legal system, and parishes. Focusing on
censorship and the implementation of Tridentine reforms from this variety of
angles, the volume contributes to our understanding of both religious reform
in the Habsburg Netherlands and of the particular themes dividing the book.
While the volume claims to ‘take a refreshing perspective’ on the theme of
church and reform in the Habsburg Netherlands, I would suggest it does not
offer one consistent, refreshing view but rather opens up a variety of avenues
of research. The volume demonstrates that there is much work left to be done
on the Catholic Reformation in the Low Countries.
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The volume balances six chapters on repression through censorship
with six chapters on the implementation of Catholic reform. These first
six chapters examine the functioning of censorship in the Low Countries.
Proceeding from a comparative perspective, Renaud Adam analyses the early
regulations of the printing industry in the Low Countries and shows the
gradual shift of authority over censorship from local institutions, such as
guilds and universities, to state and ecclesiastical dominance with the spread
of Lutheran thought. Grantley McDonald follows up on Adam’s research in
a chapter describing the influence of expertise and authority of ecclesiastical
circles on censorship during the 1520s. He demonstrates that secular
authorities increasingly relied on the expertise of theologians, particularly
those of Louvain, in forming guidelines to control the book market. Arjan
van Dixhoorn chronologically follows on from this in a study on expertise
and knowledge communities shaping censorship between 1520 and 1560. He
particularly considers the claims of expertise in religious life and censorship
of rhetoricians of local ‘chambers of rhetoric’, an unexpected group claiming
authority in religious matters. Els Agten then investigates the links between
the nunciature of Flanders and book censorship by considering the thoughts
on book censorship of the papal nuncio Ottavio Mirto Frangipani. As he
resided in the Spanish Netherlands between 1596 and 1606 and formed a
direct connection between Rome and the Habsburg Netherlands, Frangipani
regularly pronounced his views on censorship and indexes of prohibited
books in the Habsburg Netherlands. Contributing to the chronological
examination of book censorship in the Habsburg Netherlands, Gerrit
Vanden Bosch takes us further from 1559 to 1795 in his chapter on the
archdiocese of Malines, showing the influence of particular authorities on the
relationship between church and state concerning on the theme. Finally, César
Manrique Figueroa’s chapter demonstrates the various perspectives from
which Hispanic books printed in Antwerp faced censorship in the sixteenth
century through the case studies of Antwerp printers Nutius and Steelsius.
This chapter provides an international context to censorship and the Low
Countries.
In section two, a series of studies demonstrate the local responses of
church authorities and communities to Catholic reform and attest to early
initiatives of reform in response to the council of Trent. Violet Soen and
Aurelie Van de Meulebroucke open this section with their chapter discussing
the episcopacy of Robert de Croÿ (1519-1556) and the unexpected role of
this noble bishop in the implementation of Catholic reform. The following
chapter similarly considers the influence of bishops on the implementation
of Tridentine reform, but this time after the Council of Trent, as Dries
Vanysacker assesses the official printings of the church province of Malines.
The focus next switches to Ghent, for which Michal Bauwens provides a
study concerning reform in the parish community of St James, between 1561
and 1640. During this period, the parish faced hardship due to the Dutch

Revolt and Calvinist Republic, but parishioners soon after reformed and
revived the parish. The subsequent chapter also reflects on the adoption
of Tridentine reform in a community, but this time not a lay community.
Annelies Somers discusses the ability of the Saint Pharahild chapter in Ghent
to adapt to Tridentine ecclesiastical reform. The reactions on a local basis,
as well as the opposition to some Tridentine changes, form a fascinating
answer to Tridentine reform. Nicolas Simon’s chapter smoothly transitions
from Somers’ as it shows the practical implications of Tridentine reform on
the field of secular legislation in the Habsburg Netherlands between 1580
and 1598, creating an emphasis on order in society. Finally, the volume ends
with another examination of the archdiocese of Malines, this time through
Tom Bervoets’ long-term assessment of the establishment and development
of ecclesiastical courts, ‘officialities’, in competition with secular courts
during the early modern period after 1559. It demonstrates the difficulties of
archbishops in negotiating ecclesiastical court customs with regional political
privileges.
One drawback to this volume is its density, making it easy to lose track
of its central argument. Both the book and its individual chapters would
also profit from a clearer positioning within the existing historiography. The
volume is often rather dry, while some of the chapters could have done with
more editing. This is a pity, as it obscures the genuine contribution the book
makes to research in the field. Nevertheless, specialists will take pleasure in
the robust research substantiating each chapter.
Silke Muylaert, Vrije Universiteit Amsterdam
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Beatrice Heuser, Strategy before Clausewitz. Linking Warfare and Statecraft (Londen / New York:
Routledge, 2017, 239 pp., isbn 9781 138 29091 4).
Hoe relevant zijn ‘moderne’ concepten voor de voor-moderne
geschiedschrijving? Dat is voor historici een uiterst belangrijke vraag, die
overigens meestal bevestigend wordt beantwoord. Zo spreken we inmiddels
over ‘transnationale’ processen die zich in periodes afspelen voordat Randolph
Bourne het woord aan het begin van de vorige eeuw verzon, en zeker voordat
het begrip onder sociale wetenschappers en historici en vogue werd in de
jaren 1990. Sterker nog, de ‘transnational turn’ heeft ook de studie van
die tijdvakken beïnvloed waarin nog geen sprake is van ‘naties’, zeker niet
in de moderne zin van het woord. Het zal de lezer dan ook niet verbazen
dat Beatrice Heuser een positief antwoord formuleert op de door haarzelf
opgeworpen vraag of we al van ‘strategie’ kunnen spreken voordat de term
door toedoen van o.a. Carl van Clausewitz in de negentiende eeuw een centrale
plaats kreeg in zowel de praktische als de beschouwelijke aandacht voor
oorlog en oorlogvoering.1 Ja, ook voor de negentiende eeuw waren er, aldus
Heuser, denkers en doeners die ‘strategisch’ dachten en/of handelden. En dat
is van groot belang voor ons begrip van de verhouding tussen oorlogvoering
aan de ene en ‘politiek’ in de breedste zin des woords aan de andere kant in de
voor-moderne tijd, stelt Heuser.
De vraag is vervolgens: wat is strategie dan eigenlijk? Net zoals
de ‘transnational turn’ alleen van toepassing is op een middeleeuwse
wereld – zonder natiestaten! – als gekozen wordt voor een definitie van
transnationalisme die niet inherent ‘modern’ is, kiest Heuser bewust voor een
definitie van strategie die niet geënt is op een ‘Clausewitziaanse’, moderne
manier van denken. Voor Heuser betekent strategisch denken of handelen
allereerst dat duidelijk moet zijn dat oorlog een middel is dat ingezet kan
worden om een politiek doel te bereiken. Dat doel moet vervolgens duidelijk
gearticuleerd worden, en dat houdt ook in dat er sprake moet zijn van een
zekere selectie: om dit doel te bereiken, moet een heerser andere zaken laten
schieten. Een soldaat kan immers maar aan één front vechten en geld maar
één keer worden uitgegeven. Strategisch denken en handelen, kortom,
gaat over plannen, kiezen en prioriteren, maar ook over consulteren en
uitleggen. Een heerser kan immers zelf niet direct leiding geven aan al zijn
troepen, maar zal moeten delegeren. En nog vaker zal zo’n heerser, zelfs aan
ondergeschikten, moeten uitleggen waarom er gevochten moet worden om
een bepaald doel te bereiken en daarvoor andere zaken te laten schieten:
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genoemde ondergeschikten moeten namelijk voor het met geweld bereiken
van dat doel de manschappen, het geld, of zelfs beide leveren.
Dat klinkt allemaal best aannemelijk, of op zijn minst verdedigbaar.
Maar hoe te bewijzen dat ook voor Clausewitz historische actoren – politieke
of militaire leiders, of hun adviseurs – bewust ‘strategisch’ dachten en
handelden? Met die vraag lijkt Heuser ook te hebben geworsteld. Wat haar
daarbij parten speelt is, dat dit boek – aangeprezen als een monografie –
eigenlijk een bundel is van zowel qua vorm als qua inhoud erg van elkaar
verschillende artikelen van de hand van de auteur, waarvan de meeste (zes
van de acht) al eerder zijn gepubliceerd. Dit wordt de lezer overigens pas
duidelijk gemaakt in het staartje van de inleiding.
Een van de nieuwe hoofdstukken is het tweede, dat gaat over de
politiek filosoof Christine de Pizan (ca. 1364 – ca. 1430). Het heeft heeft
weliswaar als ondertitel ‘[T]he first modern strategist’ meegekregen, maar
het gaat vooral over De Pizans visie op de rechtvaardiging van oorlog en, heel
modern, over mediatie als alternatief voor oorlog. Dat is alleszins interessant,
maar in hoeverre zet zij in haar ‘prinsenspiegels’ heersers aan tot strategisch
handelen, zoals dat door Heuser is gedefinieerd? In het vierde hoofdstuk gaat
het weer over iets heel anders, namelijk over maritieme strategie tijdens de
Anglo-Spaanse oorlog van 1585-1604, waarin verscheidene Britse adviseurs
van koningin Elizabeth haar aanraadden om de handel van de tegenstander
tussen Europa en Amerika lam te leggen. Dit was de eerste keer in de Britse
geschiedenis, aldus Heuser, dat gearticuleerd werd dat beheersing van ’de
zee’ tout court als doel gesteld moest worden, omdat daarmee de zee voor
eigen transport en communicatiedoeleinden gebruikt kan worden, maar de
tegenstander dat doel wordt ontzegd. Maar in hoofdstuk 6 beweert Heuser
dan weer dat de term ‘command of the sea’ in de periode voor de negentiende
eeuw eigenlijk vooral een lokale betekenis had – als in: beheersing van de
zeeën rondom de Britse eilanden – en dat die periode daarvoor werd gekenmerkt
door ‘the absence of a grand [maritime] strategy unless it was a purely
defensive, prudently conservative one: conservative of scarce resources,
crown income and manpower’ (126). Dat roept de vraag op wat nu precies het
gewicht was van die maritiem-strategische overwegingen waar de auteur in
hoofdstuk 4 over rept.
Op zich is het natuurlijk helemaal niet erg dat een auteur die schrijft
over zo’n lange periode (1400-1830) zich er rekenschap van geeft dat
ontwikkelingen op militair-intellectueel gebied een schoksgewijs verloop
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keizer Mauricius Tiberius (539-602); de titel is

hadden en er geen rechte lijn te trekken is tussen De Pizan en Clausewitz.
Maar het wordt wel kwalijk als er nauwelijks moeite wordt gedaan om aan
te geven wat dan wél de connectie is tussen de in deze bundel verzamelde
stukken. Ze zijn individueel absoluut de moeite waard, maar de vraag
is waarom ze nu, en in deze vorm, zijn samengebracht. De auteur heeft
bovendien zelf in eerder werk – met name in haar The Evolution of Strategy.
Thinking War from Antiquity to the Present uit 2010 – al antwoord gegeven op
de vragen die ze in deze bundel als nieuw presenteert, maar hier grotendeels
onbeantwoord laat.
De raison d’être van deze bundel, zo lezen we in het motto op de
eerste, ongenummerde bladzijde, is ontleend aan een citaat van de ItaliaansOostenrijkse Raimondo Montecuccoli (1609-1680), niet geheel toevallig een
militair theoreticus: ‘Mocht iemand deze pagina’s willen lezen, laat het hem
dan vanaf het begin duidelijk zijn dat ik ze niet heb geschreven voor hem
maar voor mezelf, en dat ik geen ander doel had dan mijn geest te prikkelen en
te vermaken [...].’ Dat suggereert al dat de geïnteresseerde lezer wellicht meer
van zijn of haar gading vindt in ander werk. Die lezer verwijs ik graag naar
het eerder genoemde The Evolution of Strategy, Lawrence Freedman’s Strategy.
A History (2013) en het recentere The Evolution of Modern Grand Strategic Thought
van Lukas Milevski (2016).
Samuël Kruizinga, Universiteit van Amsterdam
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Benjamin N. Teensma, Bahia, Recief en ander ongerief. Het einde van het Nederlandse tijdperk in
Brazilië. Francisco de Brito Freire. História da Guerra Brasílica (Lisboa 1675) (Leiden: Primavera, 2018,
160 pp., isbn 978 90 5997 254 4).
Met Bahia, Recief en ander ongerief is een van de zeventiende-eeuwse Portugese
werken die de oorlog tussen de Nederlanders en hun vijanden in Brazilië
beschrijven voor het eerst in het Nederlands verschenen. De auteur is degene
die het lot van de Nederlanders hielp bezegelen als admiraal van de vloot
aan wie de Nederlandse legerleiding zich in 1654 overgaf. In weerwil van de
ondertitel van de Nederlandse uitgave beschrijft Francisco de Brito Freire niet
het einde van het Nederlandse tijdperk in Brazilië, maar juist de eerste helft
daarvan, dat wil zeggen, de jaren 1625-1638. Zijn relaas over de latere periode
is verloren gegaan.
Het boek is voorbeeldig vertaald en van een inleiding voorzien
door romanist en lusitanist Benjamin Teensma, een groot kenner van het
Nederlandse ‘avontuur’ in Brazilië. Hij heeft daarbij de in het origineel bijna
onherkenbaar verhaspelde Nederlandse namen in ere hersteld, zoals die van
Van Steijn Callenfels (‘Esteyn Calvi’) en Adolf van der Elst (‘Adolfuerlst’). Het
is geen integrale vertaling maar een bloemlezing, wat de leesbaarheid ten
goede komt, want de lezer wordt aldus enkele weinig relevante uitweidingen
bespaard.
Interessant is de manier waarop Brito Freire de Nederlandse
verovering van Bahia in 1624 behandelt, omdat hij enigszins afwijkt van
andere eigentijdse Portugese uiteenzettingen. Daarin is gewoonlijk sprake
van een dubieus optreden van de plaatselijke nieuw-christenen, die met de
Nederlandse invasiemacht zouden hebben gecollaboreerd. De historicus
Stuart Schwartz heeft aangetoond dat die beschuldiging ongegrond is en
ertoe diende om de aandacht af te leiden van de houding van de bisschop, die
op de vlucht sloeg voor de Nederlanders en daarmee de uittocht van burgers
en soldaten inleidde. Brito Freire stelt enerzijds dat de Nederlanders ‘met
de hulp van enkele uit Portugal naar Brazilië verbannen nieuw-christenen’
ongehinderd de stad konden binnentrekken (39). Maar hij vermeldt ook dat
de bisschop het hazenpad koos, al gaat hij voorbij aan de invloed die diens
beslissing had.
Over de tweede Nederlandse invasie, die in Pernambuco in 1630,
verschaft de auteur aardige details. Zo moesten de soldaten die tegen
de Nederlanders in het geweer kwamen tal van ontberingen doorstaan.
Bijna niemand beschikte over schoenen, velen hadden slechts een enkel
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hemd, zandvlooien en zwermen insekten vormden een ware plaag en de
voedselvoorziening was vaak zo beroerd dat ze het elk met één maïskolf
per dag moesten doen. In deze passage onthoudt Brito Freire zich van
commentaar, maar elders in het boek levert hij ongezouten kritiek op
de autoriteiten in zowel Spanje (dat tussen 1580 en 1640 de koloniale
machthebber was) als in Brazilië.
De auteur is niet alleen kritisch ten opzichte van gezagsdragers
aan Iberische zijde, maar hekelt vooral ook de Nederlanders. Hij betreurt
telkenmale het leed dat de burgerbevolking werd aangedaan. Na de mislukte
Nederlandse poging tot inname van Bahia in 1638 schrijft hij, bijvoorbeeld,
dat gouverneur Johan Maurits ‘zich zo door zijn instincten [liet] beheersen
dat hij toestond dat zijn onderdanen op de wreedst denkbare wijze hun wraak
op de omwonende plattelanders koelden. Met snelle vaartuigen voeren zij
de binnenzee op, overvielen onverwachts de nederzettingen, en slachtten
daar veel mannen, vrouwen en hele gezinnen af. Door die onbeheerste
woedeaanvallen kwamen veel mensen om het leven’ (156).
Zes jaar eerder had de Nederlandse furie ook veel menselijk lijden en
materiële schade veroorzaakt. Bij de verovering van Igaraçu in 1632, zo stelt
Brito Freire, liet generaal Diederick van Waerdenburg ‘die plaats uitplunderen
en alle geestelijken van het Sint-Franciscus-klooster in de boeien slaan, bracht
veel inwoners om het leven, roofde de kerken leeg en onteerde vrouwen’
(78). Brito Freire voegt er aan toe: ‘Zonder zich om hun reputatieverlies te
bekommeren lieten zij [de Nederlanders] hun hebzucht hier boven wijsheid
prevaleren.’ Nederlandse bronnen, waaronder Johannes de Laets Iaerlyck
Verhael, bevestigen deze weergave in grote lijnen: naar schatting meer dan
honderd Portugese burgers werden vermoord, de stad werd geplunderd en in
de kerken werd alles kort en klein geslagen. Het enige verschil met De Laets
versie van de gebeurtenissen is dat de laatste de vermeende verkrachtingen
onvermeld laat. Van Waerdenburg, ‘vreesende voor ontucht’, dirigeerde de
vrouwelijke inwoners juist naar een kerk waar ze beschermd werden.
Hoewel Brito Freire verder geen kanttekeningen plaatste bij de
militaire expeditie naar Igaraçu, was deze van aanzienlijk strategisch
belang voor het slagen van de Nederlandse inname van het kapiteinschap
Pernambuco. In zijn memoires noemde een andere chroniqueur van de
Nederlandse periode, Duarte de Albuquerque Coelho, de verovering van
Igaraçu een groot verlies voor de Iberiërs, omdat die de West-Indische
Compagnie in staat stelde het platteland te beheersen en daardoor andere
operaties op touw te zetten. Vanwege de vlucht van de inwoners moesten
de Iberische troepen het voortaan stellen zonder de hand- en spandiensten
van slaven en ook zonder de karren, paarden en voedsel die de Portugese
bevolking voorheen had geleverd.
Brito Freire, die dit werk in gevangenschap schreef, baseerde zich
vermoedelijk zowel op zijn eigen herinneringen en aantekeningen alsook op
de boeken die hij tot zijn beschikking had in zijn cel. Vanaf 1635 vermeldt

hij bij elke slag het aantal doden aan beide kanten. Opvallend is dat bijna
zonder uitzondering meer doden en gewonden vielen onder de Nederlanders,
al konden deze verliezen de gestage opmars van het wic-leger niet stuiten.
Het is misschien toeval dat zijn relaas stopt in 1638, maar dat jaar vormt wel
een scheidslijn in de geschiedenis van Nederlands Brazilië. Een overwinning
in dat jaar in de door de auteur uitgebreid becommentarieerde slag om
Bahia zou de Nederlanders een goede uitgangspositie hebben verschaft voor
de verovering van heel Brazilië. In plaats daarvan leden ze een gevoelige
nederlaag.
Wim Klooster, Clark University
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Karen Arijs, Vormen van regionaal bewustzijn en nationale identiteit in Belgisch- en NederlandsLimburg, 1866-1938 (Maaslandse Monografieën 82) (Hilversum: Verloren, 2017, 237 pp.,
isbn 9789087046484).
Uitgangspunt van deze studie is het sinds enige tijd geopperd en beleden
idee dat er zoiets bestaat als een grensoverschrijdende Limburgse identiteit.
Karen Arijs wilde nagaan of voor dat idee een grond bestaat en of het geloof
in een dergelijke identiteit een voorgeschiedenis heeft. Nee, zo betoogt zij,
in Vormen van regionaal bewustzijn en nationale identiteit in Belgisch- en NederlandsLimburg, die zijn er niet. Joep Leerssen heeft die transnationale Limburgse
identiteit al eerder een ‘farce’ genoemd: er bestaat geen historisch precedent
voor een geheel van wat nu de beide provincies Limburg zijn en zij hebben
nooit een geografische of culturele eenheid gevormd. Dat wordt nu ook
door het onderzoek van Arijs bevestigd en gedocumenteerd. Haar studie
van de verhouding tussen lokale, regionale en nationale identiteiten in
de beide provincies in de periode 1866-1938 is gebaseerd op een analyse
van berichtgeving in de lokale pers, geschriften van cultuurdragers en
opiniemakers, en tijdschriften en archieven van regionalistische verenigingen.
Arijs concentreert zich daarbij vooral op de acties en uitlatingen met
betrekking tot een aantal collectieve feesten, zoals herdenkingen, nationale
feesten en koninklijke jubilea en bezoeken, en op de beide hoofdsteden
Maastricht en Hasselt.
Arijs stelt vast dat er parallellen te trekken zijn tussen de ontwikkeling
van collectieve identiteit in Belgisch-Limburg en Nederlands-Limburg.
In beide gebieden heerste er in de latere negentiende en vroege twintigste
eeuw een gevoel van achterstelling en (met een weliswaar wat verschillende
snelheid) groeide destijds het regionaal/provinciaal zelfbewustzijn. Maar die
ontwikkeling deed zich voor in samenhang met en in reactie op de nationale
context – dus ook met een verschillende logica en los van wat aan de andere
kant van de gemeenschappelijke grens gebeurde. Arijs heeft ook maar weinig
sporen gevonden van een bijzondere interesse voor het ‘andere’ Limburg,
laat staan van interactie of toenadering. In Nederland werd bij de zoektocht
naar een Limburgse specificiteit sterk de nadruk gelegd op het katholicisme,
het ‘anders zijn’ ten opzichte van Nederland in het algemeen en Holland
in het bijzonder, en op een ‘gecultiveerde uitzonderingspositie’. Dat was
dan wel altijd een positie binnen Nederland. Het Nederlands-Limburgse
zelfbewustzijn ging steevast gepaard met gehechtheid aan het Nederlandse
staatsverband en de Oranjemonarchie: ‘We zijn geen Hollanders’, maar ‘wel
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volbloed Nederlanders’. In België eisten de Limburgse regionalisten trots
een plaats op in het Belgische staatsverband, gebaseerd op de geschiedenis
(als de oudste provincie, denk aan Ambiorix) en later ook het aandeel van de
provincie in de economische modernisering en de vooruitgang van het land
(de mijnen). In dat zelfbewustzijn, dat bovendien verbonden was met de
Vlaamse beweging, was geen rol weggelegd voor Nederlands-Limburg of voor
een bijzondere band tussen beide provincies. Belgisch-Limburg identificeerde
zich historisch met het oude graafschap Loon, waartoe Nederlands-Limburg
niet had behoord.
Een mooi voorbeeld van de gescheiden ontwikkelingen dat Arijs
uitwerkt, is de cultus van Hendrik van Veldeke. Deze middeleeuwse dichter
schreef met Het leven van Sint-Servatius één van de oudst bekende teksten in
het Nederlands. Aangezien hij daarmee overduidelijk een rol speelde die
het provinciale belang oversteeg, droeg hij in grote mate bij aan het statuut
van Limburg als bakermat van de nationale cultuur en geschiedenis en
appelleerde hij uiteraard aan de Limburgse trots. Veldeke werd dan ook geëerd
met een monument, of beter gezegd, met twee monumenten, een in Hasselt
(1928) en een in Maastricht (1934). Omdat hij was geboren in het huidige
Belgisch-Limburg en in Maastricht had gewoond en gewerkt, werd hij door
beide Limburgen geclaimd. De monumenten waren het initiatief van twee
commissies, die niet alleen niet met elkaar samenwerkten, maar elkaar ook
veeleer als rivalen beschouwden dan als bondgenoten.
Het punt dat Arijs wil maken, is duidelijk en overtuigend en wordt
goed gedocumenteerd. Alleen jammer dat het gebeurt in een boek met een
onmogelijke titel (eigenlijk heeft het geen titel, alleen een ondertitel) en met
een waarlijk lelijke cover.
Tom Verschaffel, ku Leuven
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David Onnekink, Reinterpreting the Dutch Forty Years War, 1672-1713 (London: Palgrave Macmillan,
2016, viii and 138 pp., isbn 978 1 349 95136 9).
David Onnekink’s Reinterpreting the Dutch Forty Years War is a short book
that develops a bold thesis. It provides a direct challenge to the ‘realist’
interpretation of the three wars between Louis xiv’s France and the Dutch
Republic of the late seventeenth and early eighteenth century. Realism in
International Relations Theory defines conflict as a natural or logical outcome
of the relations between states. Wars can be explained by pointing to concrete
‘real world’ reasons such as geopolitical interests and the military balance of
forces. In the case of the Franco-Dutch wars, realist notions are manifest in
the widespread assumption that the expansionist ambitions of Louis xiv at
some point simply had to clash with Dutch interest in a European balance
of power. In line with this interpretation, Dutch historiography generally
accepts that the Republic fought defensive wars in 1672-1678, 1688-1697
and 1702-1713, with war the logical and inevitable outcome of a single and
unchanging set of French royal policies. The argument is of some relevance
to ‘identity constructions’ behind Dutch foreign policy that continued to
exist well beyond the seventeenth century, and that emphasize that Dutch
foreign policy is inherently geared towards peace while war is forced upon
it from the outside. The most important merit of this book is bringing out
this unarticulated, perhaps even unconscious assumption and providing a
bold alternative reading of this important episode in the history of European
warfare. The main weakness is that Onnekink seems to replace this one-sided
realism with an even more one-sided constructivist approach to international
relations in which war is considered the outcome of a series of purely
subjective discursive strategies. Borrowing heavily from Lene Hansen’s poststructuralist reading of modern international relations, Onnekink imagines
the Forty Years War primarily as the outcome of a protracted struggle
between an (Orangist) Universal Monarchy Discourse and (Republican) Peace
and Commerce Discourse, a struggle that divided both the Dutch political
elites and their subjects. Given this conceptual perspective, it comes as no
surprise that the book mainly consists of dense textual analysis. The aim is
to trace the development of the two conflicting discourses in the course of
the three Dutch wars with France, in each case concentrating on the period
around the outbreak of hostilities when debate was most intense. Onnekink
discusses well-known contemporary writers on the foreign policy of the Dutch
Republic such as Pieter de la Court and Petrus Valckenier, but also employs
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his great knowledge of early-modern political texts to trace the competing
visions in official policy documents such as declarations of war, and in
popular pamphlets. Perhaps the most controversial argument in the book is
Onnekink’s insistence that the conflicting attitudes towards France are proof
of the existence of two clearly demarcated parties, one revolving around the
House of Orange and one revolving around the Amsterdam regents. This of
course is a very old argument, but postwar historiography has largely put this
idea of sharp party-divisions at rest in favour of a stress on patronage-based
local networks and shifting elite-alliances. In a revisionist vein, Onnekink
revives the old party-based approach to underline important continuities in
the ‘identity constructions’ employed by the two sides from 1672 to 1713.
He insists that the image of an aggressive France that was continuously on
the brink of overrunning the Dutch Republic was a seventeenth-century
invention, consciously produced by the pro-War party in Dutch politics. He
shows that at various points of time there was considerable opposition to
such an alarmist image from the Republican side. He therefore concludes that
modern historians’ willingness to give credence to the anti-French arguments,
is proof of them remaining ‘trapped in a seventeenth-century foreign policy
story of French universal monarchy’ (128).
All of this is tantalizing. Unfortunately, Onnekink’s narrow focus on
intertextuality and discourse forms an obstacle to substantiating his claims,
undermining the broader reinterpretation of the Forty Years War that the title
and introduction promise. Onnekink stresses continuity in foreign policy
discourses, but when discussing the texts on which this claim is based shows
such immense contradictions, leaps, twists and turns in the employment of
terms and concepts that it becomes hard to judge whether this continuity
really was an important feature of the work of the early-modern authors,
or only obtains this importance in the process of reconstructing discourses.
Furthermore, the choice to limit the investigation to the period leading up
to the three wars and exclude political debate during the wars considerably
weakens the argument. At various points in the book, Onnekink notes
that anti-war arguments quickly evaporated once these wars had started.
How credible is the argument of continuous party-divisions, when these
were only observable when war was possible, but evaporated as soon as it
became a reality? Finally, a more comprehensive reinterpretation of the
Forty Years War would have required greater willingness to step outside
the texts, and examine how ideas and constructs – possibly substituted
by lies and propaganda – matched or clashed with political affiliations,
sectional interests, practical military engagements and the actual course
and outcomes of wars. This could have included an aspect around which
key reinterpretations of standard historiography of European warfare in
this period are well under way: the Atlantic and Asian dimensions of intraEuropean power-struggles, including the influence of colonial projects on
how the different European players defined themselves. There is plenty of

material on these non-European dimensions in the sources that Onnekink
used, but regrettably they did not make the cut.
The author must have anticipated such criticisms. The concluding
chapter therefore contains a number of pre-emptive strikes against readers
like myself, who at some point are bound to start wondering whether highly
idealized images on the nature of France and the Dutch Republic should
not be considered more as propaganda than as the real drivers of events.
Onnekink’s reply is forceful: ‘What this research has shown is that the armies
did march precisely because of the discourse that was employed’ (128). With
this, Onnekink indeed puts forward a radical reinterpretation of the Forty
Years War. Yet, while there is much that is of value in his individual case
studies, I remain unconvinced that discourse exerted the kind of autonomous
power that Onnekink seems to ascribe to it.
Pepijn Brandon, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis,
Amsterdam
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Rudolf De Smet, iuvantibus Filip Vanhaecke en Tim Wauters, Marnixi Epistulae. De briefwisseling
van Marnix van Sint-Aldegonde. Een kritische uitgave, Pars v (1585-1598), (Wetteren en Brussel:
Universa Press/University Press, 2017, 761 pp., isbn 978 906 281 0291).
Het eerste deel van de brieven van de befaamde politicus, diplomaat en
geleerde Philips Marnix van Sint Aldegonde (1540-1598) verscheen in 1990.
Met de uitgave van deel vijf, dat de briefteksten over de jaren 1585-1598 bevat,
vindt deze reeks haar afsluiting. De presentatie van het bronnenmateriaal
kreeg veel aandacht, want voor 191 brieven, memories, albuminscripties en
andersoortige documenten werden 761 pagina’s benut. In het geval van een
nieuw briefcontact begint elk item met een beschrijving van de historische
context waarin de brief tot stand kwam. Dan volgen een vaak gedetailleerde
parafrase en de eigenlijke brieftekst, die steeds voorzien is van een uitvoerige
annotatie. Cruciale onderwerpen, zoals de inrichting van het Antwerpse
stadsbestuur, Marnix’ voorliefde voor de tuinierskunst of zijn bestrijding van
het spiritualisme, worden in exposés verder uitgewerkt. Een concordantielijst
(vergelijking van brieven in een eerder opgestelde inventaris met brieven
die in dit deel een aangepaste nummering hebben gekregen), een volledige
lijst van in dit deel gepubliceerde brieven, een lange literatuurlijst en een
uitvoerige index besluiten de uitgave.
De brieven bieden een fascinerende inkijk in Marnix’ politiekdiplomatieke carrière, wetenschappelijke bedrijvigheid en persoonlijke
levenssituatie. Sinds 1583 maakte hij als ‘buitenburgemeester’ van Antwerpen
deel uit van het stadsbestuur. Na de geruchtmakende val van de stad op 17
augustus 1585 bracht hij daar nog enkele maanden door om zich voor zijn
beleid te verdedigen tegenover critici die van mening waren dat hij de stad te
gemakkelijk had opgegeven. Uiteindelijk besloot hij, ondanks een verbod van
de Zeeuwse autoriteiten, terug te keren naar zijn landgoed in West-Souburg
op Walcheren. Hier zocht hij troost in het onderhoud van zijn siertuin, een
liefhebberij die hij deelde met zijn geleerde correspondenten Carolus Clusius
en Justus Lipsius. De in dit deel uitgegeven brieven geven inzicht in de manier
waarop Marnix het Antwerpse debacle te boven kwam en na 1590 weer allerlei
politieke functies ging vervullen. Maar zijn correspondentie weerspiegelt
ook andere facetten van zijn leven. Hij was verwikkeld in een dispuut met
de Leuvense theoloog Michael Baius over de eucharistie. Ook werkte hij aan
een Bijbelvertaling en publiceerde hij in 1591 een verbeterde versie van zijn
Psalmberijming.
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In een brieveneditie is allereerst de tekstconstitutie van belang. Ik
controleerde de tekst van brief no. 273 (85 05 29 mag), door de Staten van
Holland gericht aan de Magistraat van Antwerpen, uitgegeven op basis van
de tekst afgedrukt in Pieter Bor, Oorsprongk, begin en vervolgh der Nederlandsche
oorlogen, deel ii (Amsterdam 1680), 601. De transcriptie bevat te veel fouten.
Naast wat kleine ongerechtigheden signaleerde ik: ‘van den’ ontbreekt na
het woord ‘aenslag’ (4), ‘goede’ ontbreekt voor het woord ‘getrouwe’ (4),
‘ieyder’ i.p.v. ‘leyder’ (5), ‘tegen’ i.p.v. ‘tegenstaende’ (13), ‘de tijd’ i.p.v. ‘wat
tijd’ (18), ‘in cyfre den’ i.p.v. ‘in cyfre deur den’ (20), ‘te wege soude’ i.p.v. ‘te
wege gebracht soude’ (30). De brief is overigens ook afgedrukt in de resolutiën
van de Hollandse Staten, Register van Holland en Westvriesland van den jaare 1585
(z.pl., z.j), pp. 293-294. Een preciezere weergave van de tekst in Bor biedt
brief no. 320 (85 08 15) van Marnix aan Philips, graaf van Hohenlohe, als niet
gelet wordt op een aantal typefouten als ‘muyterste’ i.p.v. ‘uyterste’ (3) en ‘dae’
i.p.v. ‘dage’ (28). Ook hier was dus een tweede controle van de transcriptie wel
dienstig geweest. Als we de Latijnse brief van Marnix aan Adriaan van der
Mijle (no. 330, 85 10 15) vergelijken met de basisbron, opgenomen in Petrus
Bertius’ briefverzameling Epistolae selectiores (Leiden 1617), treffen we geen
fouten aan, afgezien van een foutief accent op het Griekse woord ‘ego’ (44).
Voorts controleerde ik de originelen van enkele brieven die Marnix
wisselde met de botanist Carolus Clusius, nos. 393, 398, 403 en 407 (91 01
04, 91 03 11, 91 05 19 en 91 08 19). Hiervoor maakte ik gebruik van de foto’s
en transcripties in Leiden University Libraries, Digital Collections (https://
digitalcollections.universiteitleiden.nl/) en Clusius Correspondence (http://
clusiuscorrespondence.huygens.knaw.nl/). De tekst in de Marnixi Epistulae
is redelijk betrouwbaar, ook al vallen er opnieuw wat mankementen op. In
no. 393 worden door middel van punten frasen gescheiden die eigenlijk één
en dezelfde zin vormen (5-7, 24-26), in regel 24 zal, ook volgens de Latijns
grammatica, echt ‘quae’ i.p.v. ‘quam’ gelezen moeten worden en in regel
44 ‘gratissimam’ i.p.v ‘gratissima’. In no. 398 stel ik voor ‘verici temporis’ te
verbeteren in ‘verni temporis’ (20), ‘ope’ in ‘opere’ (21), ‘ea’ in ‘eam’ (35) en
‘proficiscitur’ in ‘proficiscetur’ (43). ‘Que’ en ‘accerpero’ zijn typefouten (45
en 48). In no. 403 trof ik de volgende onvolkomenheden aan: de brief van
Marnix aan Clusius is niet op 19 maart, maar op 19 mei gedateerd. Verder is
het jammer dat de eigenhandige dorsale notitie van Clusius (Leiden ub, Vulc.
101, f. 4v) niet werd opgenomen, want daarin bevestigt de ontvanger dat de
brief van 19 mei een antwoord was op zijn eigen brief van 25 april (oude stijl),
dat hij Marnix’ brief op 29 mei (o.s.) had ontvangen en dat hij daags erna
(‘postridie’) had geantwoord. Ook in andere brieftranscripties aan Clusius
ontbreken dergelijke dorsale notities, ofschoon zij voor een reconstructie van
Clusius’ netwerk belangrijk zijn. Verder vallen de typefouten ‘allis’ (aliis),
‘hacinti’ (hyacinti) en ‘nanciscer’ (nanciscar) op. In no. 407 is de transcriptie
foutloos afgezien van twee typefouten in regels 17 en 18. Tot slot verwijs
ik nog naar Plaat x met een foto van brief no. 350 (87 04 25) aan Christiaan

Huygens, de vader van de beroemde dichter. Deze foto maakt het mogelijk
transcriptiefouten als ‘le convaincre’ (en confiance), ‘Ce que je fais’ (Comme je
fais), ‘qui ont croit’ (qui ont credit) en ‘certes toi’ (cestuy-la) in regel 6, 7, 10 en
11 te verbeteren.
De uitgave van zo’n brievenverzameling is een tijdrovende
aangelegenheid onder meer vanwege de vergaande verspreiding van
brievenbestanden in allerlei archieven. Zeker wanneer men ervoor kiest
het begrip ‘brief’ ruim op te vatten en behalve strikt op naam van Marnix
uitgezonden of rechtstreeks aan hem gerichte brieven ook correspondentie
te verwerken die namens de magistraat van Antwerpen werd gevoerd, boort
men een ader aan die zich in de archieven wijd vertakt heeft en eigenlijk
tot onderzoek dwingt dat de directe kring van Marnix ver te buiten gaat.
Naar alle waarschijnlijkheid liggen er nog wegen open die de bezorgers
voor dit deel hadden kunnen natrekken. De magistraat van het benarde
Antwerpen zal in deze periode veel vaker met de buitenwereld hebben
gecorrespondeerd. Ik wijs in dit verband ook op de uitgave door J.J. van
Toorenenbergen in het derde deel van zijn Philips van Marnix van St. Aldegonde:
Godsdienstige en kerkelijke geschriften (Den Haag 1891). Dit deel, dat overigens
in de literatuurlijst ontbreekt, werd in de Marnixi Epistulae als basisbron
gebruikt voor bijvoorbeeld nos. 326 en 331 (85 09 04 R en 85 10 16). Het
eerste document is een werkelijk prachtige brief die Marnix schreef aan de
Zeeuwse raadpensionaris Christoffel Roels om zich te verdedigen tegen de
beschuldigingen van lafhartigheid en zelfs verraad tijdens het beleg. De
tweede brief, eveneens aan Roels, is beschadigd waardoor de tekst hier en
daar lacunes bevat; bovendien is het Frans vaak moeilijk te volgen. Er zijn
dus redenen om eens verder te zien en na te gaan of het mogelijk is de hand
te leggen op de originelen of althans de bron waarop Van Toorenenbergen
zich heeft gebaseerd. Evenals zijn vakbroeder Robert Fruin maakte Van
Toorenenbergen zich echter niet druk om een heel precieze omschrijving
van de vindplaats van zijn materiaal. Hij verwijst in zijn inleiding naar het
Rijksarchief in Den Haag: Marnix’ correspondentie met Roels werd hier
bewaard ‘onder de stukken die bij de Algemeene Staten berustende waren
omtrent de belegering van Antwerpen’ (200). Is er voor de Marnixi Epistulae
niet verder gezocht? Onduidelijk blijft waarom men het bij de editie van Van
Toorenenbergen heeft gelaten, terwijl de uitgave van de Resolutiën der StatenGeneraal (1576-1609), deel v (1585-1587), N. Japikse (ed.) (Den Haag1921), toch
resoluties vermeldt waaruit blijkt dat er ten kantore van de Staten-Generaal
correspondentie van Marnix van Sint Aldegonde was ontvangen (30, 37,
39). Graag moedig ik de hoofdeditor Rudolf De Smet aan een reis naar het
Nationaal Archief in Den Haag te ondernemen. Ik maak me sterk dat die
brieven bij inspectie door een deskundige nog wel te vinden zullen zijn.
Het bovenstaande commentaar is geschreven in het besef dat het
een heidens karwei is om een briefwisseling te ontsluiten waarin zo’n breed
palet van politieke, diplomatieke, theologische en literaire activiteiten in

vaak moeilijk toegankelijke bronnen aan de orde komt. De foto’s die hier
en daar werden afgedrukt tonen aan dat de transcriptie van de brieven
vaak lastig moet zijn geweest. Aan de annotatie van dit materiaal is een
bewonderenswaardige hoeveelheid energie en toewijding besteed. Het stemt
daarom tot vreugde dat de uitgave nu is afgerond. Zoals de voorgaande delen
is ook dit deel een onmisbare bron voor de kennis van Marnix en zijn tijd.
Henk Nellen, Huygens ing, Amsterdam
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Christopher Clark, Wilhelm ii. De laatste Duitse keizer (Amsterdam: De Bezige Bij, 2017, 469 pp.,
isbn 9789023466000).
‘Ik pleit ervoor om de keizer op te hangen,’ zei het Britse Labourparlementslid
George Barnes in november 1918. Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog
was het beeld van de Duitse keizer Wilhelm ii (1859-1941) in de geallieerde
landen uiterst negatief. Hij werd niet alleen verantwoordelijk gehouden voor
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, maar werd ook geassocieerd met
de gruwelijkste oorlogsmisdaden. Ook in Duitsland was er veel kritiek op de
gevluchte ‘laffe’ keizer, die zijn land niet voor de nederlaag en ondergang had
weten te behoeden. Dit was rond 1918. Maar ook in de navolgende honderd
jaar is door veel historici een toch vooral sterk negatief beeld van de Duitse
keizer geschetst, variërend van ‘rijp voor psychiatrische behandeling’ en
‘sadistische bullebak’ tot de ‘Nemesis van de wereldgeschiedenis’. De meest in
het oog springende historicus die zich zijn hele leven intensief met Wilhelm ii
heeft beziggehouden en zich zeer kritisch over hem heeft uitgelaten, is de Brit
John Röhl (1938), die een uitvoerige, driedelige biografie van de laatste Duitse
keizer schreef (1993, 2001, 2008). Volgens Röhl was Wilhelm ii een machtige
keizer met een ‘persoonlijke heerschappij’, die bovendien grote schuld had
aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. En als men kijkt naar zijn
antisemitisme, dan was Wilhelm ii – in Röhls woorden – ‘een soort voorloper
van Adolf Hitler, de ontbrekende schakel, als het ware, tussen de “Bloed en
IJzer Kanselier” en de Führer’ (354).
Deze visie op Wilhelm ii als een machtige en oorlogszuchtige keizer
bleef niet onweersproken. In 2000 publiceerde de Australische historicus
Christopher Clark (1961) een biografie van Wilhelm ii, die impliciet en
expliciet met het werk van vooral Röhl in discussie gaat. Van deze biografie,
door de auteur licht herzien in 2009, verscheen in 2017 een Nederlandse
vertaling, hetgeen ongetwijfeld samenhangt met het wereldwijde succes
van Clarks in 2012 verschenen, uitstekende – en revisionistische – boek
The Sleepwalkers. How Europe went to War in 1914 (2012). In Clarks biografie
staat de vraag centraal hoeveel macht Wilhelm ii nu werkelijk had: wat was
het karakter en de omvang van die macht, wat waren Wilhelms politieke
doelstellingen en in hoeverre heeft hij die kunnen verwezenlijken, en hoe
fluctueerde die macht in de loop van de niet minder dan dertig jaar dat hij aan
de macht was (1888-1918)? Clarks antwoord op deze vragen is genuanceerd.
Hij geeft expliciet aan dat hij geen ‘rehabilitatie’ van de Duitse keizer nastreeft
en dat zijn doel vooral ‘synthese en interpretatie’ is. Nieuwe ontdekkingen
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biedt hij niet. Steeds opnieuw kijkt hij zo veel mogelijk naar de historische
context waarin Wilhelms uitspraken en handelen geplaatst moeten worden.
Daarbij gaat hij in zijn chronologisch opgebouwde studie in verhouding meer
in op de eerste jaren van zijn leven en regeerperiode dan op de laatste jaren
van de ook voor Wilhelm ii zo dramatisch verlopen Eerste Wereldoorlog. Aan
de periode van de 23 jaar ballingschap in Nederland wordt slechts een aantal
pagina’s gewijd.
Allereerst de vraag naar de omvang van de macht. Clark maakt
duidelijk dat de macht van de Pruisisch-Duitse kroon ‘potentieel enorm’
was (54): zo was Wilhelm ii het belangrijke constitutionele scharnierpunt
tussen het civiele en militaire gezag, was hij opperbevelhebber van leger
en marine, bevoegd om mensen op belangrijke posten te benoemen en te
ontslaan, en was zijn instemming vereist voor de aanname van Pruisische en
rijks wetgeving. Maar het woordje ‘potentieel’ is hier cruciaal. Clark maakt
voortdurend duidelijk dat Wilhelm ii weliswaar machtshonger bezat en van
alles wilde, maar dat zijn persoonlijkheid hem nogal in de weg zat. De keizer
wordt beschreven als wispelturig, impulsief, onvoorspelbaar, snel verveeld en
egocentrisch. De rusteloze keizer was licht geraakt, raakte snel in paniek en
voelde zich voortdurend bedreigd. Tot enige vorm van zelfkritiek was hij niet
in staat, steeds lag de schuld van zijn falen bij anderen – zoals bij de pers. Al
moet men er voor waken om Donald Trump overal met de haren bij te slepen,
de vergelijking met de huidige Amerikaanse president ligt voor de hand. De
vele in het oog springende overeenkomsten tussen de laatste Duitse keizer
en Trump werden dan ook door Clark omschreven in een lezenswaardig stuk
in New Statesman, een paar dagen voordat Trump in november 2016 gekozen
zou worden tot president van de Verenigde Staten (zie ‘Beware the kaiser
chiefs’: https://www.newstatesman.com/world/2016/11/beware-kaiserchiefs).
Door zijn wispelturigheid bleek Wilhelm ii niet in staat een coherent
politiek beleid met een duidelijke richting uit te stippelen. Hij beschikte
niet over een goed beoordelingsvermogen en heeft volgens Clark als leider
van Duitsland dan ook jammerlijk en chronisch gefaald. Ja, in potentie
had hij veel macht, maar in de praktijk bleek dat een heel ander verhaal
(met uitzondering van de uitbreiding en modernisering van de marine).
Mede daarom maakt Clark kritische kanttekeningen bij Röhls theorie van
‘persoonlijke heerschappij’ (of ‘koningsmechanisme’, zoals hij het later is gaan
noemen. Vooral nadat Bernhard von Bülow in 1900 kanselier was geworden,
werd de keizer in toenemende mate ‘gemanipuleerd’ door de sluwe kanselier,
die Wilhelm in de waan liet dat alle politieke initiatieven verliepen zoals ‘zijne
Majesteit had gepland’ (186). Bülow bleek in staat zijn beleid te beschermen
tegen de destabiliserende invloed van de keizer. Ook andere ministers lieten
zich vaak weinig aan Wilhelms voorkeuren gelegen liggen, zoals de in 1903
benoemde Pruisische minister van Oorlog, Karl von Einem, die zich verzette
tegen Wilhelms fortificatiebeleid in het Rijnland (144-145).

Ook als het, ten tweede, gaat om de vraag wie in Duitsland
verantwoordelijk was voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog laat
Clark overtuigend zien dat Wilhelm ii in de jaren vóór 1914 weliswaar
voortdurend agressieve en oorlogszuchtige taal uitsloeg, maar dat hij
terugkrabbelde als het er echt op aan kwam en er serieus oorlog dreigde. Meer
in het algemeen wijst Clark voortdurend op de kloof tussen de retoriek van
de keizer en wat hij in werkelijkheid deed: ‘Het is merkwaardig te moeten
vaststellen hoe groot de discrepantie is tussen de onbezonnenheid waarmee
Wilhelm maar wat riep, en de ernst waarmee historici hem vervolgens citeren’
(282). Wilhelm was, anders dan het hoofd van de Generale Staf Helmuth von
Moltke, noch een aanhanger van het idee van een ‘preventieve oorlog’, noch
van het idee dat een oorlog onvermijdelijk was. Eind juli 1914 was hij na de
Servische reactie op het Oostenrijks ultimatum zeer opgelucht en van mening
dat nu ‘elke reden voor een oorlog was weggenomen’. Hij toonde zich bereid
om te ‘bemiddelen voor een vrede met Oostenrijk’ (296), maar kenmerkend is
dat Wilhelm ii, die volgens Clark de crisis en daarmee de wereldgeschiedenis
wellicht een andere wending had kunnen geven, in Duitsland nauwelijks nog
enige invloed wist uit te oefenen.
Toen de Eerste Wereldoorlog eenmaal was uitgebroken, bleek
Wilhelms rol om als bevelhebber op te treden zeer beperkt. Duitsland bleef
‘strategisch zonder leider’ (315). De keizer werd gekweld door nerveuze
uitputting en zou de hele oorlog last hebben van depressies. De ijdele
Wilhelm ii zou zijn plaats in het middelpunt van het Duitse publieke
leven steeds meer verliezen en in de loop van de oorlog in toenemende
mate in de schaduw komen te staan van de succesvolle veldmaarschalk
Paul von Hindenburg, vanaf augustus 1916 hoofd van de Generale Staf.
Maar tegelijkertijd laat Clark terecht zien dat Wilhelms rol na 1914 toch
ook weer niet helemaal was uitgespeeld. Ten eerste had de door velen
tegengewerkte Erich Falkenhayn zonder de steun van de keizer nooit het
militaire opperbevel kunnen behouden tot de zomer van 1916. Ten tweede
heeft Wilhelm ii in de heftige discussies rond de inzet van duikboten tot
einde 1916 een remmende en vertragende rol gespeeld. Opvallend genoeg
steunde hij juist de gematigde krachten binnen de bestuurlijke elite, zoals
kanselier Bethmann Holweg, tegen haviken als Alfred von Tirpitz en Erich
Ludendorff. Overigens lijkt me Clarks bewering dat als Duitsland in 1917
geen onbeperkte duikbotenoorlog was begonnen een Duitse nederlaag
tegen de geallieerden ‘uiterst onwaarschijnlijk’ was geweest (332), voor
discussie vatbaar, gezien de grote verdeeldheid binnen Duitsland en het
grote overwicht van de geallieerden op het gebied van militair materieel
en mankracht. Ook is Clark niet helemaal consequent als hij eerst stelt dat
er in de eerste jaren van de Weimarrepubliek sprake was van een ‘sterk
royalistisch sentiment’ (353), en iets later schrijft dat men in Duitsland
massaal afstand nam van Wilhelm ii toen hij eenmaal van de troon was
gestoten (363).

Maar dit is slechts marginaal commentaar bij een uitstekend, boeiend
en belangrijk boek, waarvan de kracht vooral is dat het steeds de nuance
zoekt en reeds lang bestaande oordelen en vooroordelen kritisch tegen
het licht houdt. Wilhelm ii. De laatste Duitse keizer is zeer informatief zonder
dat het verzandt in overbodige details. Bovendien is het vanwege Clarks
voortreffelijke stijl uiterst leesbaar. Van harte aanbevolen!
Patrick Dassen, Universiteit Leiden
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Gabri van Tussenbroek, De toren van de Gouden Eeuw. Een Hollandse strijd tussen gulden en God
(Amsterdam: Prometheus, 2017, 352 pp., isbn 9789044634785).
Gebouwen die nooit gebouwd of nooit voltooid zijn hebben een zekere
aantrekkingskracht: hun ontwerpen bieden de kans weg te dromen bij
wat had kunnen zijn. Hun verhalen bevatten vaak een vingerwijzing naar
de menselijke hoogmoed en die moraal doet het al sinds de Toren van
Babel goed. Vaak is het onvoltooid blijven van een gebouw een gevolg van
ontoereikend architectonisch inzicht, een tekort aan geldelijke middelen of
allebei en dat heeft wel wat. Florence mag pronken met een prachtige duomo,
de grootheidswaan van de Sienezen met hun immense, nooit afgebouwde
kruisbeuk terzijde van hun dom is misschien veel boeiender dan de
schepping van Filippo Brunelleschi en blijft in elk geval de toeristen altijd
weer verbazen.
Amsterdam heeft in de Nieuwekerkstoren op de Dam een eigen versie
van zo’n onvoltooid gebouw. Die toren kwam er dus niet, of liever, hij kwam
niet verder dan de torenvoet waarvan tegenwoordig nog een derde over is,
omdat twee derde in 1783 werd afgebroken vanwege bouwvalligheid en om
de verkeersdoorstroom te verbeteren. Was de Nieuwekerkstoren voltooid,
dan had de toren de hoogte van Utrechts Domtoren overtroffen en had
Amsterdam midden in het stadshart op een bij de stand van de stad passende
kerktoren gehad. Dat was ook de bedoeling van de mensen die zich rond
het midden van de zeventiende eeuw de Nieuwekerkstoren voorstelden,
zoals we nu nog kunnen zien aan een aantal bewaard gebleven houten
torenmodellen en schilderijen en tekeningen waarop een voltooide toren
staat afgebeeld.
Bouwhistoricus en hoogleraar stedelijke identiteit en monumenten
Gabri van Tussenbroek vertelt in De toren van de Gouden Eeuw het verhaal van
de nog altijd voortdurende leegte in de lucht naast de Amsterdamse Nieuwe
Kerk, een boeiende vertelling over de toren die er niet kwam, en nuanceert
de gebruikelijke verhalen die rondgaan over het onvoltooid blijven van
de Nieuwekerkstoren. Die kwam er uiteindelijk niet door een samenloop
van omstandigheden: er moest ook een nieuw stadhuis worden gebouwd,
waardoor de prioriteiten van het stadbestuur verschoven. De bouw van de
toren was bovendien alleen mogelijk als de stad er geld voor had en dat had
ze niet, toen er in 1652 oorlog uitbrak. Daardoor kon Amsterdam weer een
zware kostenpost tegemoet zien, want de rijkste stad van Nederland moest het
leeuwendeel van de oorlogsinspanningen voor haar rekening nemen.
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Dat men toch kon nadenken, over de bouw van een fikse toren had
ook te maken met het window of opportunity dat de afloop van de Tachtigjarige
Oorlog met zich meebracht. Toen in 1645 de Nieuwe Kerk afbrandde en
moest worden herbouwd, achtte burgemeester en kerkmeester Willem Backer
(1595-1652) de tijd rijp voor de toevoeging van een indrukwekkende toren.
Van Tussenbroek denkt dat Backer wellicht werd geïnspireerd door Venetië,
waar het stadshart met Piazza San Marco, campanile en dogepaleis een stuk
representatiever was dan het middeleeuwse allegaartje aan de Dam. Men
dacht al langer in Amsterdam over vervanging van het stadhuis dat niet meer
paste bij een stad die rond deze tijd op het hoogtepunt van haar macht en
rijkdom was. Een afgebrande kerk ernaast oogde natuurlijk ook niet al te fraai.
Van Tussenbroek heeft een vlotte pen en een brede belangstelling,
en zijn boek gaat niet alleen over de Nieuwekerkstoren: hij maakt gebruik
van een breed palet en schildert een boeiend beeld van Amsterdam in de
jaren 1645-1652, tussen de brand die de Nieuwe Kerk in de as legde en het
overlijden van Willem Backer, de grote voorstander van de Nieuwekerkstoren.
Tal van personen en zaken die zich met de torenbouw bemoeiden of daarmee
verband hielden, komen daarbij aan de orde. Dat biedt Van Tussenbroek de
mogelijkheid uit te wijden over de boeiende persoonlijkheden die zich in
die tijd bezig hielden met de vernieuwing van het stadshart: de opvliegende
burgemeester Andries Bicker, de vrome maar ook statusbewuste Willem
Backer, de manipulatieve burgemeester Cornelis de Graeff, de wispelturige
bouwmeester Jacob van Campen – om een paar van de belangrijkste
personages te noemen – en verder een heel scala aan bijfiguren, onder wie
Joost van den Vondel en Jan Adriaenszoon Leeghwater. Een belangrijke rol
is ook weggelegd voor het weer, want meteorologische wisselvalligheden
speelden een belangrijke rol bij de tot in bijzonderheden beschreven bouw
van de torenvoet, zoals bij elk bouwproject destijds.
Van Tussenbroek wil met zijn boek over de Nieuwekerkstoren vooral
het verhaal vertellen van de toren die er niet kwam. Dat doet hij met veel brille,
al schiet hij wel eens wat uit, waardoor het verhaal van de torenbouw soms wat
uit het oog verdwijnt. Is bij de beschrijving van Willem Backers wereldbeeld
een uitweiding over Descartes en zijn opvattingen die verder niets van doen
hebben met Backer of de torenbouw, werkelijk nodig (85-86)? Daar staat
tegenover dat Van Tussenbroek met deze aanpak wel een totaalgeschiedenis
van Amsterdam in de jaren 1645-1652 biedt, met de torenbouw als
verbindend element. Dat die toren uiteindelijk niet verder kwam dan de voet
had te maken met een groot aantal factoren waar de torenbouwers weinig
invloed op hadden: de machtsverschuivingen binnen het Amsterdamse
stadsbestuur, ongelukken als de brand van het stadhuis die ertoe leidden
dat de bouw van een nieuw stadhuis urgenter werd dan de bouw van een
vanity project als de Nieuwekerkstoren en binnen- en buitenlandse politieke
verwikkelingen die ertoe leidden dat er uiteindelijk geen geld meer was voor
het bouwen van de toren. Tussendoor verwerkt Van Tussenbroek doorlopende

grapjes als de niet geringe kosten die Jacob van Campen declareerde bij elk
verblijf in de stad en waar blijkbaar niet al te veel werkzaamheden tegenover
stonden.
Van Tussenbroeks boek is duidelijk bedoeld als – goed
beargumenteerde – geschiedschrijving voor een breed publiek, met een
bijna romaneske aanpak die goed uitpakt. Hoe het stadsbeeld eruit kwam
te zien, had met tal van factoren te maken die weer van invloed waren op de
gezondheid van de stadskas – om nog maar te zwijgen van de belangen van de
personen die bij dat alles waren betrokken. Wel vraag ik me af of de uitgever
het boek een dienst bewijst met de wat overtrokken retoriek in ondertitel en
flaptekst. Een Hollandse strijd tussen gulden en God? De inzet niets minder
dan ‘de macht over de rijkste stad ter wereld, een conflict tussen koopman en
dominee’? Kooplieden en dominees hadden weinig invloed op de gang van
zaken, laat Van Tussenbroek zien: het stadsbestuur ging over het kerkgebouw.
Het was vooral een Hollandse strijd over de besteding van het belastinggeld
door de overheid, waarbij de wijzigende omstandigheden voortdurend de
prioriteiten deden verschuiven en waarin de Nieuwekerkstoren uiteindelijk
sneefde na het overlijden van zijn grote voorstander en vanwege een nieuwe
en dure oorlog. De strijd ging dan ook niet zozeer tussen gulden en God als
wel over de wijze waarop de guldens van de overheid werden besteed. Dat de
toren nooit zou worden afgebouwd, was in 1652 bepaald geen uitgemaakte
zaak – zo ver zou het pas komen in 1783. Dat de voltooiing van het stadhuis
nog decennia heeft geduurd en een voortdurende kostenpost was, zal
uiteindelijk de doorslag hebben gegeven.
Henk Looijesteijn, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
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Piet Hoekman en Jannes Houkes, Het Nationaal Arbeids-Secretariaat 1893-1940. De geschiedenis van
de eerste vakcentrale in Nederland (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016, 836 pp., isbn
978 90 8555 1027).
Met hun vuistdikke publicatie over het Nationaal Arbeids-Secretariaat
(nas) hebben de historisch-sociologen Piet Hoekman en Jannes Houkes
een belangrijke lacune in de Nederlandse vakbewegingsgeschiedenis
opgevuld. Het nas, dat van 1893 tot 1940 bestond, is in de historiografie
altijd stiefmoederlijk behandeld. De organisatie gold als anarchistisch
en ondeugdelijk en behoorde volgens vakbondsbestuurders en SociaalDemocratische Arbeiderspartij-politici als Henri Polak, Jan Oudegeest
en Willem Vliegen tot de ‘voorgeschiedenis’ van het in 1905 opgerichte
Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen (nvv), waarmee de ‘echte’
geschiedenis van de vakbeweging was begonnen. Dit gekleurde oordeel hield
lang stand. Enkele Nederlandse en Amerikaanse artikelen en deelstudies
daargelaten, bestond tot op heden geen integraal overzichtswerk van de
eerste vakcentrale in de Nederlandse geschiedenis. De goed onderbouwde,
gedetailleerde studie Het Nationaal Arbeids-Secretariaat 1893-1940, waarop
Hoekman en Houkes eind 2015 aan de Universiteit Utrecht promoveerden, is
daarom van belang.
De auteurs hebben een enorme hoeveelheid niet of nauwelijks
eerder geraadpleegde bronnen doorgespit. Omdat zij een transnationale
invalshoek hanteerden, hebben zij ook buitenlandse invloeden geanalyseerd
met betrekking tot de internationale context waarbinnen de vakcentrale
figureerde en de totstandkoming en verandering van de ideologische
oriëntatie (anarchisme, syndicalisme, socialisme, communisme en
revolutionair socialisme).
De auteurs karakteriseren het nas als ‘een heterogene en instrumentele
belangenorganisatie, die tegelijkertijd deel uitmaakte van een expressief
georiënteerde protestbeweging die ook andere doelen nastreefde dan directe
materiële verbeteringen’ (775). De spanning die deze dubbele identiteit met
zich meebracht, beschouwen zij als de voornaamste kracht van de interne
dynamiek van de vakcentrale. Kreeg het instrumentele of juist het expressieve
optreden de overhand, dan leidde dit steevast tot interne onenigheid over
de grondslagen. In de verschillende fasen uit de nas-geschiedenis die
Hoekman en Houkes onderscheiden, is die dubbele identiteit, ondanks
alle veranderingen in organisatie, ideologie, collectieve acties en bestuur,
voortdurend aanwezig.
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Na een schets van de opkomst van de eerste vakverenigingen en
andere arbeidersorganisaties in Nederland gedurende de periode 18601893, bespreken de auteurs de oprichting van het nas op 27 augustus
1893 in Constantia, het gebouw van de Sociaal-Democratische Bond
(sdb) in Amsterdam. Onder invloed van de sdb-er Christiaan Cornelissen
en in opdracht van de Tweede Internationale kwam die dag een
samenwerkingsverband van vakbonden en politieke organisaties tot stand.
Cornelissen liet zich hierbij door de Franse arbeidersbeweging inspireren
in plaats van door de Engelse vakcentrale tuc, waarmee onmiddellijk de
neutraliteit van het verband ter discussie stond. Na de oprichting sloten
veel kleine vakverenigingen zich bij het nas aan. Ook de sdb en, iets later, de
sdap traden toe. Het lidmaatschap van de kleine verenigingen verbreedde
het draagvlak van het nas, maar vergrootte de slagvaardigheid niet. Spoedig
ontstonden politieke meningsverschillen tussen sdb en sdap, die leidden tot
interne verdeeldheid, waarna beide organisaties uit het nas werden gezet.
Toch ontstond vervolgens geen algemene, politiek neutrale vakcentrale naar
Brits voorbeeld, want met het aantreden van nieuwe bestuursleden als Gerrit
van Erkel en Jan van Zomeren, die voortkwamen uit kleine en militante
bonden, raakte het nas meer onder de invloed van het vrije socialisme.
Spoedig ontstonden er problemen tussen het nieuwe bestuur en enkele
grote bonden over stemprocedures, het stakingsreglement, de toenemende
overheidsinvloed op de arbeidsverhoudingen en de sociale zekerheid. Het
reorganisatiecongres van 1901 koos voor de economische klassenstrijd en gaf
geen prioriteit aan de sociale wetgeving, hetgeen werd gemotiveerd door een
verwijzing naar de militante syndicalistische Franse Confédération Générale
du Travail (cgt). Daarop splitste de Algemeene Nederlandsche Timmerlieden
Bond, een van de nas-initiatiefnemers, zich af.
In de periode 1901-1907 begaf de organisatie zich op het
internationale podium en begon deel te nemen aan de internationale
richtingenstrijd in de vakbeweging. Binnen het pas opgerichte
Internationaal Secretariaat van Nationale Vakcentrales profileerde het
nas zich als Nederlandse geestverwant van de cgt, die via economische
klassenstrijd, onafhankelijk van politiek of wetgeving, een revolutionaire
omwenteling propageerde. Beide syndicalistische vakcentrales verzetten
zich tegen de moderne Duitse vakbeweging die nauw gelieerd was aan de
Tweede Internationale en de sociaaldemocratie, en die sociale wetgeving
en instrumentele belangenbehartiging bepleitte. Die internationale
richtingenstrijd ontstond ook in Nederland na de mislukte spoorwegstaking
van 1903, die het nas veel aanhang kostte. In 1905 werd het nvv opgericht,
dat zich spoedig tot concurrerende vakcentrale ontpopte. Vijf van de
elf constituerende bonden hadden een nas-verleden. Het nas-bestuur
reageerde door op tal van terreinen een anarchistisch, alles overkoepelend
vrijheidsideaal te propageren. Kritiek van binnenuit en buitenaf leidde tot
Van Erkels opstappen.

In de fase van 1907-1913 drukte secretaris Harm Kolthek jr. zijn
stempel op het nas. Hij nam afstand van de expressieve anarchistische
invalshoek en voerde een syndicalistische koers, die onder meer tot
uitdrukking kwam in een Beginselverklaring naar het voorbeeld van het
handvest van Amiens van de cgt. Hierin formuleerde Kolthek de ‘ongeacht
clausule’, volgens welke iedereen ongeacht godsdienst of politieke voorkeur
lid kon worden. De anarchistische oppositie schreeuwde moord en brand.
Koltheks val in 1913 luidde een nieuwe fase in, die tot 1919 duurde.
Onder voorzitter Bernardus Lansink jr. volgde het nas een reformistischsyndicalistische koers, die niet veranderde door het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog, de Russische revolutie, de Duitse Novemberrevolutie of
Troelstra’s revolutiepoging. De cgt bleef de belangrijkste buitenlandse
inspiratiebron.
In de fase van 1919-1923 bereikte het nas zijn hoogste ledental van
51.570 leden. In die periode maakte het bestuur zich sterk voor materiële
belangenbehartiging. Tegenover het gematigde geluid van het bestuur, dat
ideologisch gezien voorstander was van een onafhankelijke syndicalistische
internationale, pleitte radicaal-links voor aansluiting bij de in Moskou
opgerichte Rode Vakbondsinternationale (rvi). De controverse deed het nas
scheuren.
De oriëntatie op het communisme in de fase 1923-1927 was
kortstondig. Na moeizame onderhandelingen met de Komintern stapte nasvoorzitter Henk Sneevliet al na twee jaar uit de rvi, waarna het internationaal
in isolement raakte.
De fase van 1927-1933 stond in het teken van een nieuwe koers van
revolutionaire politiek en vakstrijd. Het nas schiep toen een eigen netwerk
van nevenorganisaties voor de jeugd, vrouwen, culturele vorming, sport,
toneel, muziek en zelfs een politieke partij, de Revolutionair Socialistische
Partij (rsp), waarmee het zich manifesteerde als een sociale beweging.
Tegelijkertijd ondervond het nas de nadelen van zijn revolutionaire
opstelling, bijvoorbeeld bij cao-onderhandelingen. Ook de pogingen om
werklozen te organiseren mislukten, omdat men te maken kreeg met de
communistische oppositie.
De fase van 1933-1940 begon met Sneevliets solidariteitsbetuiging aan
de muiters op De Zeven Provinciën en zijn daaropvolgende publicitair handig
uitgebuite veroordeling, die hem een Kamerzetel voor de rsp opleverde. In
reactie kondigde de regering het ambtenarenverbod af. De maatregel trof
het nas in het hart. Door de overheidsrepressie en het opkomende fascisme
dreigde de vakcentrale te politiseren, waardoor intern veel kritiek ontstond.
Terwijl de aangesloten federaties vasthielden aan de instrumentele taak van de
materiële belangenbehartiging, kozen Sneevliet en zijn medebestuursleden
zowel nationaal als internationaal voor expressieve en revolutionaire agitatie.
Van het linkse eenheidsfront van onderop tegen het nazisme en fascisme
kwam niets en de neergang bleek niet te stuiten.

Op 8 september 1940 verbood de Duitse bezetter het nas en verdween
de vakcentrale geruisloos van het toneel. Sneevliet koos voor de illegaliteit,
maar werd opgepakt en geëxecuteerd. Na de bevrijding liet het nasgedachtegoed sporen na in de Eenheidsvakcentrale en het Onafhankelijk
Verbond van Bedrijfsorganisaties.
Hoekman en Houkes hebben een zeer overtuigende studie over het
nas geschreven. Verschillende vraagstukken waarover de leden en bestuurders
streden, doen verrassend actueel aan. Het aansprekendst is de transnationale
benadering met haar focus op internationale processen, parallellen en
interactie. Het boek is een ware Fundgrube, die nog lang als het standaardwerk
voor de geschiedenis van het nas zal gelden.
Michael Riemens, Hanzehogeschool Groningen
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Maarten Müller, Misdaad en straf in een Hollandse stad: Haarlem, 1245-1615 (Hilversum: Verloren,
2017, 164 pp., isbn 9789087046965).
Maarten Müller’s recent contribution to the history of crime and punishment
takes his readers through four centuries of documentation preserved for
Haarlem, a modest-sized Dutch city but one that was increasingly integrated
into one of Europe’s most urbanized regions since the mid thirteenth century.
It is a concise and lucid study, undergirded by three kinds of sources, namely
legal ordinances, verdicts, and financial accounts capturing income from
fines and expenses related to other penalties. The book is divided into three
chapters, each focusing on a subperiod: the mid-thirteenth to late-fourteenth
century, the fifteenth and sixteenth centuries (Burgundian-Hapsburg era),
and the early years of the Republic, spanning the late sixteenth to the early
seventeenth century. There is no general conclusion systematically situating
the case study within a number of possible broader contexts, although the
author’s historiographical agenda, as we shall see, is quite clear. The appendix
comprises eleven tables that present information on different offenses and
penalties in various subperiods, and are regularly referred to throughout
the text, also serving as a basis for the numerous (but alas never numbered)
statistical tables. There are also several greyscale illustrations, likewise not
numbered or listed, but which briefly and helpfully allude to some cultural
aspects of Haarlem’s criminal justice in premodernity.
Indeed, the author is mostly uninterested in the cultural study of
deviance, its construction and perception, focusing instead on its social,
economic and political contexts as the most germane factors behind Haarlem’s
criminal statistics. An exception is the influential role played by the region’s
shifting religious landscape since the early sixteenth century, which helped
criminalize some activities, such as sexual promiscuity, and decriminalize
others, such as doctrinal unorthodoxy. In the former case criminalization does
not of course mean that sexual mores radically changed, but rather that they
were brought more strictly and visibly under secular jurisdiction.
On the basis of carefully gathered and thoughtfully analyzed data,
Müller makes the salient point that, contrary to its modern popular and
scholarly reputation, premodern justice was a rational pursuit, grounded
in the logic of its times, and geared towards achieving concrete social and
political goals. Justice was not, in other words, a misnomer or a euphemism for
ruthless violence or barbarism, as evidenced for instance by the preponderance
of (commensurable) fines over corporal and capital punishments throughout
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the study’s chronology. Moreover, as was true for many other regions at the
time, corporal punishment was often a commuted sentence or the outcome of
defaulting on a fine, and it was meted out both openly and in secret, as the case
required from the judges’ perspective. Foucault’s depiction of public drawing
and quartering as a quintessentially premodern punishment was no less
wrong for Haarlem as it was for Ancien Regime France.
Haarlem’s relative autonomy is a leitmotif throughout the book,
which also charts the gradual, if hardly inevitable, rise in prestige of the
judge, the court and the lord, as reflected for instance in the decline in direct
appeasements between injured and perpetrator in homicide cases and the
growing popularity of appeals to the court (or lord) for absolution. Müller also
remarks on the professionalization of the legal trade, occurring in lockstep
with the growing legitimacy of the criminal procedure. These are tentative
indicators, of course, given that they record what happened by and within the
remit of officialdom, and the author rightly stresses that Haarlem’s secular
government, however independent at times, had to constantly position itself
among diverse stakeholders in seeking to monopolize the settlement of
disputes and legitimate its use of violence. In other words, criminal justice
was neither inherently tied to political centralization, nor did the latter have
a direct consequence as regards the execution of punishment, be it in terms
of its publicness or brutality. Proving his case repeatedly, Müller interrogates
the cherished narrative known as the Civilizing Process, which traces its roots
to Norbert Elias and his main popularizer Pieter Spierenburg. But how many
more fine case studies will be necessary to bring orthodoxy’s walls tumbling
down remains anyone’s guess. Meanwhile, major public intellectuals such as
Steven Pinker will continue to celebrate the decline of violence in the West, a
process that began in early modernity.
No less important for Müller is a more regional legal debate
concerning the origins of the inquisitorial or ex officio procedure associated
with the rise of criminal justice as a distinct domain. There is certainly
evidence that, in the Low Countries, such inquests stem from Germanic rather
than Roman jurisprudence and procedure. But even assuming the former’s
influence predates the latter and is more authentic, vernacular or bottom-up,
does that deny the possibility of Roman, let alone ecclesiastical, influences
in the region by the mid thirteenth century, when Haarlem’s earliest court
and legal records emerge? At any rate, the author speculates sensitively about
the possible interpretations that can be supported by the sources as regards
who in fact conducted such inquests, and whether they were actually ex officio
procedures or (also) a co-production with the original plaintiffs. In this sense,
it is a somewhat missed opportunity that Müller refrains from bringing his
discussion of the Haarlem sources into dialog with scholarship on other
regions, above all the work of Massimo Vallerani on the Italian communes.
Misdaad en straf in een Hollandse stad makes no overt claims to typify
urban justice in the Low Countries; indeed, the author is careful to a fault in

limiting his conclusions to one city in one era. Müller does cast the occasional
comparative glance, however, revealing the depth of his own knowledge and
the degree to which criminal historiography for other premodern cities in
the region has matured, even for the thirteenth and fourteenth century, when
evidence is much thinner on the ground. A regional study for the latter period
is long overdue, especially given its potential to challenge many working
assumptions of early modern historiography. Meanwhile, readers will profit
from the nuanced treatment Müller offers of Haarlem’s constantly changing
landscape of crime and punishment.
Guy Geltner, Universiteit van Amsterdam
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Madelon de Keizer, Als een meeuw op de golven. Albert Verwey en zijn tijd (Amsterdam: Prometheus,
2017, 704 pp., isbn 9789044635201).
Het is tegenwoordig nauwelijks voorstelbaar dat één recensie van een
gedichtenbundel de waardering voor een schrijver blijvend kan bepalen. Maar
in het laatste decennium van de negentiende eeuw kon de dichter en criticus
Willem Kloos reputaties maken en breken. In 1889 rekende hij in zijn eigen
tijdschrift De Nieuwe Gids hardhandig af met zijn jeugdvriend Albert Verwey
(1865-1937). Diens dichterschap was volgens Kloos veelbelovend begonnen,
maar toen Verwey afstand nam van de oorspronkelijke opvattingen van de
nieuwe beweging – lees: de ideeën die Kloos zelf had geformuleerd – bleef er
van de dichter weinig meer over dan een door ‘schoonheidskoorts’ bezochte
calvinist, een ‘nuchtere, bedaarde burger, die stevig op zijn voeten staat en
het leven in een boekje heeft’. Het oordeel zou zijn uitwerking niet missen en
het veld van de poëzie langdurig in twee kampen verdelen, waarbij het kamp
van Kloos het luidst van zich zou doen horen en het pleit zou beslechten. De
verzen van Verwey golden voortaan als stroef en verstandelijk en de dichter als
een didacticus en een moralist die niet werd gedreven door ‘passie’. Iets van
dit negatieve oordeel over de poëzie van Verwey klinkt zelfs door in de meest
recente geschiedenis van de negentiende-eeuwse Nederlandse literatuur, Alles
is taal geworden uit 2009.
Madelon de Keizer neemt die beeldvorming niet over in Als een meeuw
op de golven, haar biografie van Albert Verwey. De belangrijkste verdienste van
dit boek is dat Verwey niet wordt geportretteerd als de Tachtiger die door
Kloos uit de literaire voorhoede werd gestoten, maar als een internationaal
georiënteerde cultuurhistorische figuur die zich na de beginjaren van
De Nieuwe Gids ontwikkelde tot een constructieve denker, iemand die de
Europese cultuur door middel van het dichterschap van een hecht fundament
wilde voorzien. Waar Willem Kloos en Lodewijk van Deyssel zwolgen in
ondergangsstemmingen en de roerselen van de eigen ziel, daar wilde Verwey
als dichter voor de toekomst werken door zich te verbinden met het ‘Leven’,
de onvergankelijke vitale kern die in al het bestaande aanwezig is. Daarin lag
volgens hem de ware voortzetting van wat met de revolutie van Tachtig was
begonnen. Voor Verwey was de dichtkunst een hoge opdracht. In een wereld
die uit elkaar dreigde te vallen, moest de poëzie een bindmiddel zijn tussen
mensen, landen en volken. Het was de taak van de dichter om de mensen de
weg te wijzen naar een betere toekomst en hen te behoeden voor verwildering.
Die grote ambitie stond in schril contrast tot het veelal geringe bereik van
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zijn poëzie. Dat zijn uitgever Versluys hem periodiek confronteerde met het
gegeven dat zijn werk nu eenmaal niet zo goed verkocht als dat van Gorter
moet voor Verwey meer dan een teleurstelling zijn geweest. Maar Verwey
was er de man niet naar om zich uit het veld te laten slaan. Zijn werklust en
bedrijvigheid bleven ontzagwekkend. Hij schreef ruim 1600 gedichten, tien
delen beschouwend proza, een groot aantal literatuurhistorische studies,
tekstuitgaven en vertalingen en ruim 10.000 brieven (terwijl hij er zo’n
20.000 ontving en zorgvuldig bewaarde). Ook stond hij aan het roer van een
aantal literaire tijdschriften die moesten werken als de krachtcentrales van de
moderne literatuur en waarvan De Beweging (1905-1919) het belangrijkste was.
Als een meeuw op de golven volgt Verwey vanaf zijn kinderjaren en zijn
dichterlijke debuut in 1882 tot aan zijn hoogleraarschap in Leiden en zijn
overlijden in 1937, toen hij als een nationale figuur werd gewaardeerd door
jongere schrijvers als Menno ter Braak en Martinus Nijhoff. Verwey is voor
Madelon de Keizer meer dan een Tachtiger. Haar belangstelling voor het
interbellum spreekt ook uit dit boek. Waar de literair-historische aandacht
voor Verwey nogal eens stopt bij de opheffing van De Beweging, daar laat deze
biograaf zien hoe sterk Verwey betrokken was bij maatschappelijke debatten
in de jaren na de Eerste Wereldoorlog en op welke manier hij stelling nam
tegen de dreiging van het Derde Rijk. De biografie belicht Verwey in al
zijn hoedanigheden: als dichter, criticus, vertaler van onder meer Dante en
Shakespeare, tekstediteur van Vondel en hoogleraar Nederlandse Letterkunde,
kortom, als publieke intellectueel.
Om de enorme hoeveelheid teksten van en over Verwey te bedwingen
koos Madelon de Keizer niet voor een zuiver chronologisch verhaal van
wieg tot graf. De biografie bestaat uit een reeks van zeven dubbelportretten.
Ieder hoofdstuk belicht Verwey in relatie tot een van de sleutelfiguren uit
zijn leven. Dat zijn achtereenvolgens de schilder Jan Veth, de dichter Willem
Kloos, de schrijver Lodewijk van Deyssel, de Duitse dichter Stefan George, de
dichter Pieter Nicolaas van Eyck en de criticus en eerste biograaf van Verwey,
Maurits Uyldert. Deze biografische kunstgreep heeft een bijzonder effect.
De lezer leert Verwey kennen door wat hij over anderen schreef en door wat
die anderen schreven over hem. De sociale en institutionele entourage bleek
bepalend voor de ontwikkeling van Verwey, die een leven lang verlangde naar
weerklank. Ook laat de portrettenreeks zien hoe Verwey zich telkens weer in
verbinding stelde met jongeren, zoals Van Eyck en Uyldert, op wie hij zijn
hoop vestigde voor een regeneratie van de dichtkunst.
Het is opvallend dat de verhoudingen tussen Verwey en de
geportretteerden vroeg of laat verstoord raakten, op één uitzondering na. De
Keizer laat overtuigend zien hoe Verwey werd gedreven door distinctiedrift,
door het verlangen om zich te onderscheiden van anderen. ‘[I]k wil niet leven
als de eerste de beste,’ schreef hij al in 1884 aan een onbekende vriend. Hij zou
zich dan ook nooit onderwerpen; niet aan de door jaloezie gekwelde Kloos,
niet aan de indolente Van Deyssel – de belichaming van het door Verwey

afgewezen decadentisme – en zelfs niet aan de charismatische heersersfiguur
Stefan George. Verwey wilde zelf een leider zijn, maar uit naam van de
Dichtkunst en in een democratisch bestel, als ‘dichter van de samenleving’.
Die houding kon vooral door zijn vroegere kameraden gemakkelijk worden
begrepen als naïef optimisme en schoolmeesterlijk autoriteitsvertoon. Kitty
van Vloten, met wie hij zich in 1888 verloofde en met wie hij zijn leven zou
delen, was de uitzondering. In het hoofdstuk dat aan haar is gewijd kruipen
we soms even onder de huid van de anders soms afstandelijke dichter. In
huiselijke kring – in zijn villa op een Noordwijkse duintop – kon hij zich
onttrekken aan het masculiene machtsspel dat het literaire en intellectuele
leven domineerde. Een van zijn mooiste brieven schreef hij op 30 mei
1888 aan haar (de brief staat op p. 183). Dit was een huwelijk op basis van
maatschappelijke en intellectuele gelijkwaardigheid, een verhouding die
hem rust en evenwicht bracht. Deze woorden duiken regelmatig op wanneer
Verwey zijn eigen dichterlijke bedrijf probeerde te begrijpen, zoals in deze
aantekening uit 1934, die de titel leverde voor de biografie:
Alles bij elkaar genomen is de wereld van onze tijd mij merkwaardig van dienst
geweest. Zij heeft mij in staat gesteld gedurende een lang leven die volkomen
rust en onafhankelijkheid te handhaven die ik voor mijn werk nodig had, en
terwijl ze bewogen was tot het uiterste en zelfs scheen uiteentespatten naar
allerlei richtingen, waren haar elementen juist zo gevoegd en geschapen dat ik
mij, als een meeuw op de golven, erdoor gevoed en gedragen voelde. Waarlijk,
geen andere tijd kon een dichter zó grote vrijheid laten zichzelf te zijn.
Als een meeuw op de golven is een schitterend boek, met trefzekere citaten,
prachtige illustraties en een overtuigende visie op een van de constructieve
geesten uit de Nederlandse letterkunde.
Mathijs Sanders, Rijksuniversiteit Groningen
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Klaas van Berkel, Universiteit van het Noorden. Vier eeuwen academisch leven in Groningen. Deel 2:
De klassieke universiteit, 1876-1945 (Hilversum: Verloren, 2017, 832 pp., isbn 9789087046811).
Afgaande op Hilde De Ridder-Symoens’ bespreking in dit tijdschrift van het
eerste deel van Van Berkels trilogie over de Groningse universiteit is dit boek
een absoluut waardige opvolger. De kwaliteiten zijn grotendeels dezelfde:
de duidelijke rode draden in het verhaal, de situering van de Groningse
instelling in haar nationale en internationale context naast het accentueren
van haar specifieke situatie, de nadruk op mensen en niet op structuren, de
rijke illustraties, het indrukwekkende arsenaal aan bronnenmateriaal en
literatuur, en de vlotte schrijfstijl.1 Opnieuw wordt de universiteit als het
ware terug tot leven gewekt. Het relaas over de brand in het academiegebouw
in de zomer van 1906 (87-91) leest als een ooggetuigenverslag en via de
bijhorende kadertekst leeft de lezer bijna lijfelijk mee met het persoonlijk
drama dat de toenmalige hoogleraar zoölogie overkwam, die zijn gekoesterde
collectie opgezette dieren in de vlammen zag opgaan, met uitzondering
van een eekhoorntje (91). Ook talrijke sprekende details dragen hiertoe
bij. Zo wordt het gevoel van een nakende dreiging aan de vooravond van
de Tweede Wereldoorlog geïllustreerd aan de hand van de versterkte villa
van de psycholoog Henri Brugmans (503-504), die zijn woning volledig liet
onderkelderen met een onderaardse vluchtgang naar de tuin, naast andere
beschermende maatregelen.
Van Berkels meesterschap schuilt vooral in de manier waarop hij er
telkens weer in slaagt deze details in een ruimer narratief te plaatsen. Het
leidmotief van het boek is de op- en neergang van de klassieke universiteit en
de door haar belichaamde waarden, zoals de autonomie van de hoogleraren,
de functionele afzondering van de universiteit ten opzichte van de
maatschappij, de kritische reflectie op maatschappelijke fenomenen door de
studenten en de hoge morele waarde van ‘de’ wetenschap. Zonder nostalgisch
te worden, meent de auteur dat we deze waarden nog altijd moeten koesteren
als inspirerend ideaal (9-10, 727-728). Vanuit deze overtuiging stelt hij al
dan niet op subtiele wijze specifieke tendensen binnen de hedendaagse
universiteit, vaak verbonden met de toenemende economisering, af en toe aan
de kaak.
De discussies waarmee de universiteit in deze periode te maken kreeg,
lijken vaak verrassend vertrouwd en waren zeker niet uniek voor de Groningse
en Nederlandse situatie: hoeveel universiteiten heeft een land eigenlijk nodig
(in het kader van een in toenemende mate genationaliseerd onderwijsbeleid)
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en staan deze in concurrentie met elkaar of is één grote gedifferentieerde
instelling met verschillende vestigingsplaatsen te verkiezen? In hoeverre
is het geoorloofd buitenlanders te benoemen ten nadele van inlandse
kandidaat-hoogleraren, in dit geval in de context van de spanning tussen
het internationale karakter van de wetenschap en het nationale gevoel op
het einde van de negentiende eeuw (71-74)? Wat is het ideale evenwicht
in het onderwijs tussen beroepsopleiding en wetenschappelijke scholing,
vaststellende dat mede als gevolg van de ‘academic drift’ de universiteit vooral
tijdens het interbellum steeds meer evolueerde naar een beroepsschool?
Frappant is dat het wetenschappelijk vormingsideaal al heel gauw werd
beschouwd als behorende tot het wezen van de universiteit (481-483), amper
enkele decennia na de opkomst van dit ideaal, zoals wordt verduidelijkt in het
eerste deel van het boek over de periode 1876-1914.
Beide delen omvatten respectievelijk drie en vier hoofdstukken
die chronologisch de algemene ontwikkelingen schetsen, gevolgd door
hoofdstukken over de bestuurlijke en materiële infrastructuur, de praktijken
van onderwijs en onderzoek en de gemeenschappen van hoogleraren en
studenten. Elk van deze delen en hoofdstukken richt zich op een eigen
onderzoeksvraag met bijhorende stelling. Zo maakt het eerste deel zichtbaar
wat de universiteit van Groningen heeft bijgedragen aan Nederlands Tweede
Gouden Eeuw. Cruciale figuren waren onder meer de sterrenkundige
Jacobus Kapteyn, de psycholoog Gerard Heymans, de natuurkundige
Herman Haga, de hoogleraar interne geneeskunde Karel Wenckebach, de
fysioloog Hartog Hamburger en de chemicus Frans Jaeger. Het overwicht aan
vertegenwoordigers uit de natuurwetenschappen is allerminst toevallig, maar
desondanks worden de geesteswetenschappen niet uit het oog verloren.
Onvermijdelijk is een dergelijke lijst caleidoscopisch. Dit is echter
veel meer het geval in het equivalente hoofdstuk over de wetenschappelijke
praktijk tijdens het interbellum, met als hoofdthema het streven naar
een evenwicht tussen de oude analytische wetenschapsbenadering en een
opnieuw meer synthetische aanpak. Van Berkel erkent dit ook, maar motiveert
zijn keuzes op inzichtelijke wijze. Met betrekking tot de uitbouw van de
materiële infrastructuur in deel 1 krijgt het boek wel iets van een naslagwerk.
Door de soms erg uitgebreide beschrijving van elk nieuw instituut dreigt de
centrale stelling (namelijk het verlies aan eenheid binnen de academische
gemeenschap vanwege meer over de stad verspreide gebouwen) te worden
ondergesneeuwd. Bovendien komen er redelijk wat herhalingen aan te pas in
de overzichts- en de meer specifieke hoofdstukken, maar dit kan tegelijkertijd
als dienstverlening aan de lezer worden beschouwd. Hoeveel lezers nemen
een dergelijk volumineus boek immers door van het begin tot het einde? Is het
1
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trouwens ook door de omvang van het boek dat het proeflezen wat slordig is
gebeurd met relatief veel foute zinsconstructies als gevolg? De gedetailleerde
karakterisering van de gebouwen verschaft anderzijds een levendig inzicht in
de zich wijzigende onderwijsmethoden wat het opsommende karakter van dit
stuk weer compenseert.
Dit brengt ons direct bij het thema van de studenten. Al is het jammer
dat door gebrek aan bronnenmateriaal de studenten die niet aangesloten
waren bij het corps grotendeels buiten beeld blijven, trekt Van Berkel ook hier
de specifieke discussies binnen het corps – in de jaren 1920 en 1930 tussen
vernieuwers en traditionalisten – open tot een algemener niveau. Moeten de
studenten zich buiten de maatschappij plaatsen (genietend van hun vrijheid)
of veeleer als jonge leden binnen de maatschappij opereren (met hun eigen
politieke of religieuze overtuiging)?
Vooral deze hoofstukken zijn iets meer toegespitst op de lokale
situatie. Specifiek voor de Groningse klassieke universiteit was onder meer
haar kleinschalig karakter, wat leidde tot de vorming van een homogene elite
en een over het algemeen goede verstandhouding tussen de verschillende
groepen binnen de academische en stedelijke gemeenschap. Van Berkel laat op
duidelijke wijze zien hoe de regionale oriëntatie geleidelijk verschoof naar een
nationaal en internationaal referentiekader, om in reactie op ‘tijden van crisis en
depressie’ (685) opnieuw op zoek te gaan naar eenheid op nationaal en regionaal
niveau (illustratief is de groeiende aandacht voor volkskunde in de jaren dertig
van de twintigste eeuw), binnen de wetenschap en binnen de universitaire
en studentengemeenschap. Het streven naar eenheid werd uitdrukkelijk
op de proef gesteld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het laatste hoofdstuk
is gebaseerd op Van Berkels vroeger onderzoek (waarbij hij er niet voor
terugschrikt dit te corrigeren). Ook elders in het boek kan hij bogen op een sterke
onderzoekstraditie, die hij voor een groot deel zelf in stand heeft gehouden.
Toch had de kadering binnen recente en niet zo internationale
inzichten binnen de universiteitsgeschiedenis als onderzoeksdiscipline
iets sterker gekund. Dan was bijvoorbeeld beter ingeschat dat het helemaal
niet te verwachten was dat de hoogleraar godsdienstwijsbegeerte Isaäc
van Dijk in zijn reflecties op de doelstellingen van het hoger onderwijs uit
1904 de Duitse filosoof en onderwijshervormer Wilhelm von Humboldt
zou introduceren (214). Von Humboldts verdiensten op dit vlak werden pas
erkend naar aanleiding van het eerste eeuwfeest van de universiteit van Berlijn
in 1911. Een ander voorbeeld is het ontbreken van een verklaring waarom
Groningen (en Nederland in zijn geheel) zo achteropliep bij de introductie
van de academische lerarenopleiding, die er uiteindelijk pas kwam in 1939.
Dergelijke minimale correcties doen uiteraard allerminst afbreuk aan het
geheel. De verwachtingen voor het derde deel van de trilogie zijn dan ook
hoog gespannen.
Pieter Dhondt, University of Eastern Finland
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Herman Kaptein, Nijverheid op windkracht. Energietransities in Nederland 1500-1900 (Hilversum:
Verloren, 2017, 512 pp., isbn 9789087046835).
De huidige transitie in Nederland naar hernieuwbare energiebronnen heeft
momentum bereikt. We hebben ongeveer een halve eeuw van trekken en
duwen aan zonne- en windenergie achter de rug, maar nu eindelijk begint er
tempo in te komen. De uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door fossiele
energiebronnen moet namelijk in 2030 teruggebracht worden met 49 procent
ten opzichte van 1990 en in 2050 zelfs met 95 procent. Wie enig ‘gevoel’ wil
krijgen voor de complexiteit van deze transitie (Waarom duurt het zo lang?
Waarom zo’n rommelig proces? Welke beren liggen er nog op de weg?) kan
te rade gaan bij de geschiedenis. Lees het boek van Herman Kaptein, die twee
transities analyseert: de opkomst van de windenergie in Nederland en de
overgang van wind- naar stoomenergie.
Het is wel taaie stof. Dat kan ook niet anders. Kaptein gebruikt
concepten uit de techniek- en bedrijfsgeschiedenis. Hij zet vraagstellingen
uit de economische geschiedenis op een rij. En dan heb je natuurlijk nog
de gedetailleerde kwesties binnen de uitgebreide historiografie van lokale
windmolens en stoommachines. Zo is hij zich bewust van de relevantie van
het ‘socio-technisch landschap’ wanneer hij ‘de oprichting, diffusie, verdere
ontwikkeling en uiteindelijk de afnemende betekenis en verdwijning van
industriewindmolens’ onderzoekt. Dergelijke processen staan immers in
wisselwerking met ‘allerlei terreinen, zoals de stand van de techniek, weten regelgeving, conventies, de economische en politieke omstandigheden
enzovoort’. Ook gaat Kaptein in op het debat over de economische
achteruitgang tijdens de Republiek. Lag dat moment ergens in de achttiende
eeuw of al in de tweede helft van de zeventiende eeuw? Anders gesteld:
‘Ontsnapte de Republiek nu wel of niet aan de “algemene crisis” waarin Europa
in de zeventiende eeuw was terechtgekomen?’ Gold dat ook voor de industrieën
die de molentechniek gebruikten? Dergelijke brede vraagstellingen worden
afgewisseld met specifieke, zoals rond het gildendebat over de houtzagerij
in de Hollandse steden aan het begin van de zeventiende eeuw. Een stad als
Amsterdam, met tal van houthandelaren en houtverwerkers, kende tot 1630
slechts één windzaagmolen, terwijl die technologie al ruime toepassing vond
in de Zaanstreek. Lagen hier de handzagers dwars? Vond hier een conservatieve
gilde het stadsbestuur aan zijn zijde? Of waren er andere oorzaken?
Kaptein heeft naast deze brede benadering ook gekozen voor
een aantal inperkingen. De eerste generatie windmolens – het type

Published by Royal Netherlands Historical Society | knhg
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
doi: 10.18352/bmgn-lchr.10603 | www.bmgn-lchr.nl | e-issn 2211-2898 | print issn 0165-0505

standerdwindmolen uit de middeleeuwen – komt nauwelijks aan bod. Het
gaat hem om de tweede generatie, die van de wipmolens en de bovenkruiers,
vanaf circa 1600. Bovendien laat hij de poldermolens voor het waterbeheer
buiten beschouwing. Ook behandelt hij niet of nauwelijks de korenmolens.
Nijverheid op windkracht gaat over de opkomst en ontwikkeling van nieuwe
windmolenindustrieën. Kapteins analyses omvatten geheel Nederland,
maar concentreren zich vooral op de Zaanstreek, waar windmolens op grote
schaal toepassing vonden in onder andere olieslagerijen, de papierfabricage,
houtzagerijen, scheepsbouw en verfmalerijen.
Elk van de nieuwe windmolenindustrieën wordt tot in detail
beschreven. Dat is ook noodzakelijk om de innovatieprocessen te
doorgronden. Neem bijvoorbeeld de hennepklopper, een werktuig door een
windmolen aangedreven om de hennepvezels te beuken. Hennepvezels zijn
afkomstig van de hennepplant en daaropvolgende processtappen: het rotten,
schillen, braken en hekelen. De grovere soorten vezels waren bestemd voor de
touwslagerij en hadden nauwelijks verdere bewerking nodig. Het handmatig
beuken van deze vezels met een houten hamer volstond. De fijnere vezels
waren bestemd voor het maken van visnetten en zeildoeken. Die moest men
dan wel meerdere malen beuken om ze schoon te krijgen. Dat was handmatig
nauwelijks nog te doen. Een windhennepmolen was de oplossing. Een van de
eerste windhennepmolens werd gebouwd in 1600. De vraag naar de fijnere
vezels vond zijn oorsprong in de zeevaart en haringvisserij. Lange tijd had
Frans zeildoek van hennep in de behoefte voorzien. Weliswaar produceerde
men in Nederland ook zeildoek, maar dan van linnen, van mindere kwaliteit
dan die van hennep en minder sterk. In de loop van de zeventiende eeuw werd
een deel van de groeiende binnenlandse markt op de Fransen veroverd en
werd zeildoek van hennep geëxporteerd.
De breedte en diepgang van de studie maken het boek van Herman
Kaptein tot een standaardwerk voor de Hollandse windmolenindustrie. De
lezer moet er echter wel rekening mee houden dat Kaptein de liefde voor
de windmolen tot het uiterste volhoudt. Zelfs de windmolenaar die zijn
bedrijf tot het laatste moment overeind probeerde te houden en uiteindelijk
zijn bedrijf moest opdoeken, had het volgens Kaptein goed gedaan. Hij had
bijgedragen aan een geleidelijk proces waarin geen abrupte breuk is te zien
tussen traditioneel en modern en ‘het nieuwe op organische wijze voortkomt
uit het oude’. Soms vraagt Kaptein zich echter af ‘waarom niet meerdere [...]
fabrikanten zijn omgegaan in plaats van langzaam dood te bloeden’. Een
dergelijke vraag is cruciaal in transities.
Tegenwoordig is het zogenaamde transitiemanagement in de mode,
alsof transities te managen zouden zijn. Nijverheid op windkracht maakt
duidelijk dat een generiek instrumentarium voor transities een illusie is.
Weliswaar zijn generieke factoren te benoemen, zoals technologie, markt en
ondernemingsgedrag, en zijn generieke maatregelen te nemen in bijvoorbeeld
onderzoeksbeleid, infrastructuur, wetgeving en opleiding. Transities zijn

echter ook de resultante van specifieke situaties, bijzondere omstandigheden,
typische karakteristieken en toeval. Dit zorgt ervoor dat de toekomst niet
maakbaar is, maar dat er wel gewerkt kan worden aan de toekomst. Dat laatste
maakt Kaptein uitvoerig en gedetailleerd duidelijk.
Harry Lintsen, Technische Universiteit Eindhoven
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Peter Bootsma, Trouw. 75 jaar tegen de stroom in (Amsterdam: Boom, 2018, 336 pp., isbn 978 90
8953 6891).
Voor de historiografie van de moderne media zijn jubilea van groot belang.
Vele boeken zijn geschreven met wat geld dat bij een jubileum blijkbaar eerder
vrijkomt dan in normale tijden. Zo schreef de politicoloog Peter Bootsma,
die tot nu toe vooral over Nederlandse politieke geschiedenis publiceerde,
een boek bij het vijfenzeventigjarig bestaan van het dagblad Trouw in 2018.
Natuurlijk dankzij de steun van een paar christelijke stichtingen, want Trouw
wortelt diep in de protestantse wereld. Dat was al zo bij de oprichting begin
1943, toen een groep rond Gesina van der Molen, Siewert Bruins Slot en Wim
Speelman besloot te breken met de verzetskrant Vrij Nederland, omdat die naar
hun smaak te veel in socialistische richting opschoof. En dat is feitelijk nog
steeds zo, nu Trouw een algemene nieuwskrant is geworden die verdieping en
beschouwing vanuit christelijke filosofie of levensbeschouwing niet schuwt.
Dat is misschien opmerkelijker dan het lijkt, want als er één
karakteristiek in de naoorlogse Nederlandse geschiedenis van politiek
en media wordt aangewezen, dan is het de ontzuiling. De uitbundige
historiografie laat zien dat vrijwel alle media sinds de jaren zestig de
traditionele banden met de politiek hebben doorgesneden en onafhankelijk
zijn geworden in hun dagelijkse berichtgeving en commentaar. Dat heeft hen
soms dramatisch van karakter doen veranderen, zoals het meest uitgesproken
te zien is bij de voormalig katholieke dagbladen, zoals de Volkskrant en De Tijd.
Bij veel media is echter de ontzuiling meer geleidelijk gegaan,
doorgaans in een combinatie van het doorsnijden van directe banden met
de politiek en een sterkere oriëntatie op de onafhankelijke journalistieke
professionaliteit. De oorspronkelijke inspiratie werd daarbij niet ingeruild
voor iets compleet nieuws, maar werd opnieuw geijkt in de veranderende
maatschappelijke en culturele omstandigheden. Trouw is daarvan een
sprekend voorbeeld, zoals nu in detail uit de studie van Bootsma naar voren
komt. Zoals Peter Bak, de biograaf van Bruins Slot, eerder al aantoonde,
kon Bruins Slot zijn politieke activiteit voor de arp (een der voorlopers
van het cda) nog moeiteloos combineren met een zesentwintigjarig
hoofdredacteurschap van Trouw. De nu ondenkbare combinatie van Kamerlid
– en tussen 1956 en 1963 zelfs fractievoorzitter – met de leiding van de krant
werd als vanzelfsprekend gezien. Zoiets kwam ook bij andere partijen voor
en leidde tot grote herkenbaarheid van de krant voor de achterban en een
duidelijk instrumentele functie in de gewenste vervlechting van politiek en

Published by Royal Netherlands Historical Society | knhg
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
doi: 10.18352/bmgn-lchr.10604 | www.bmgn-lchr.nl | e-issn 2211-2898 | print issn 0165-0505

het maatschappelijk-culturele veld. Bootsma typeert Trouw in deze periode
dan ook terecht als ‘een zware krant’, die sterk leunde op de orthodoxchristelijke lezer en alles dat de georganiseerde protestantse wereld te bieden
had.
Dat bouwwerk ging schuiven vanwege de rationalisering in de
perswereld aan de ene kant en de maatschappelijke gisting aan de andere.
Fascinerend om te zien is hoezeer dit de krant in een permanente zoektocht
naar nieuwe zingeving bracht. Bootsma werpt daarbij vooral licht op de
organisatorische kant van dat proces. Minutieus brengt hij de onderhandeling
in kaart die Trouw en haar eigenaar Stichting Christelijke Pers hebben gevoerd
om de identiteit van de krant te bewaken binnen de onvermijdelijk steeds
commerciëler wordende bedrijfsomgeving. Maar ook aan de vernieuwingen
in de christelijke wereld – de deconfessionalisering, de vorming van het cda,
de veralgemenisering van cultuur – ging de krant niet ongemerkt voorbij.
Mooi om te zien is dat Trouw elke dag weer onverstoorbaar een
poging deed om de wereld en het nieuws te duiden, terwijl de ingrijpendste
organisatorische veranderingen plaatsvonden. Trouw heeft deel uitgemaakt
van een combinatie van christelijke dagbladen, maar fuseerde ook samen met
de Volkskrant en Het Parool in de Perscombinatie, een commercieel bedrijf op
ideële grondslag. Daarbij hoorde in de jaren negentig ook nrc Handelsblad.
Het machtige pcm-concern belandde echter in de grijpgrage klauwen van het
Engelse investeringsfonds apax, dat de Nederlandse kranten aan de rand van
de financiële afgrond dreef. Daarna werd Trouw met een groot aantal andere
Nederlandse kranten eigendom van het Belgische De Persgroep, die krachtig
reorganiseerde, maar ook stabiliteit creëerde.
Al die wijzigingen hebben slechts deels een invloed op de inhoud van
Trouw gehad. Helaas besteedt Bootsma aan dat aspect het minste aandacht
(aan inhoudsanalyse bezondigt hij zich niet), maar wat hij opmerkt over
de inhoud van de krant wijst toch wel op een voortdurende redactionele
oriëntatie op de veranderende smaak van het publiek. Met daarbij een sterke
drang om een eigen profiel overeind te houden; een profiel dat steeds minder
uitgesproken christelijk wordt, maar verandert in ‘zingeving en verdieping’.
Het geprononceerdst komt dat balanceren tussen twee wensen
naar voren in de zoektocht naar de ideale hoofdredacteur. Dat is feitelijk
de hoofdmoot van deze studie geworden, wellicht omdat dit aspect in
de archieven het best gedocumenteerd is gebleven. Dankbaar maakt
Bootsma van al dat materiaal gebruik, waarbij hij er zelfs niet voor
terugschrikt om volledige openheid te geven over alle kandidaten voor
het hoofdredacteurschap, met name van degenen die het uiteindelijk niet
werden. De vanzelfsprekendheid waarmee dat gebeurt (zelfs bij de meest
recente benoemingen), suggereert dat de normen over privacybescherming in
historisch onderzoek aan het schuiven zijn.
Een vast patroon is niet echt herkenbaar bij de benoeming van
hoofdredacteuren na ellenlange procedures. De aanvankelijk door zijn

orthodox-protestantse achtergrond voor de lezers zeer vertrouwde
hoofdredacteur Jenze Tamminga (1972-1984) mislukte dramatisch, omdat
hij de moderne krantenlezer en journalisten niet begreep. Succesvoller
was de meer progressief-christelijke Jan Greven (1985-1997), maar ook
de niet-christelijke hoofdredacteuren Frits van Exter (1997-2007) en
Willem Schoonen (2007-2013) kunnen worden gezien als geslaagde
hoofdredacteuren. Zij loodsten de krant door alle barre tijden en
positioneerden Trouw tot wat het nu is: een landelijk kwaliteitsdagblad met
een zingevingprofiel dat kan rekenen op een stabiele oplage van rond de
100.000 exemplaren, plus een sterk groeiend aantal digitale lezers.
Ook uit de studie van Bootsma blijkt maar weer eens hoezeer kranten
zijn gericht op overleving in een voortdurend veranderende omgeving. Het is
te hopen dat er op basis van het licht dat nu op de organisatie van de krant is
geworpen studies zullen volgen die de inhoudelijke kant van Trouw belichten.
In de organisatie schuilt slechts één kant van het overlevingsproces; om lezers
vast te houden is het bovenal nodig dat de krant elke dag weer laat blijken dat
ze een zinvol referentiekader biedt.
Huub Wijfjes, Rijksuniversiteit Groningen / Universiteit van Amsterdam
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Wim van Anrooij, Paul Hoftijzer (red.), Lezen in de Lage Landen. Studies over tien eeuwen leescultuur
(Hilversum: Verloren, 2017, 299 pp., isbn 9789087046675).
Ter gelegenheid van het afscheid van B.P.M. (Berry) Dongelmans van de
Universiteit Leiden verscheen eind 2017 een interessante, mooi vormgegeven
en geïllustreerde bundel met achtendertig korte artikelen met als thema
‘lezen’ van middeleeuwen tot heden. Dongelmans was sinds 1992 aan de
Leidse universiteit verbonden als neerlandicus, boekwetenschapper en
studiecoördinator.
In de inleiding schijft de redactie dat de activiteit ‘lezen’ de menselijke
soort bij uitstek typeert, maar dat er naar dit zo belangrijke fenomeen relatief
weinig onderzoek wordt gedaan, noch naar de cognitieve aspecten ervan,
noch naar de praktijk van het lezen in heden en verleden. Volgens hen is dit zo
omdat dergelijk onderzoek ‘nog niet zo makkelijk is’ (10). Voor het boek voor
Dongelmans werden vakgenoten in binnen- en buitenland gevraagd juist op
het lezen te reflecteren.
De bundel biedt een overzicht van leesonderzoek binnen de
neerlandistiek en boekwetenschap. Een aantal auteurs heeft zich daarbij laten
inspireren door het werk van Dongelmans zelf. Over Nil volentibus arduum,
uitgever Johannes Immerzeel jr., Multatuli, leesgezelschappen in Leiden,
lezende vrouwen en jeugdliteratuur publiceerde hij eerder ook zelf.
In de chronologische geordende bundel komen ook verschillende
andere interessante onderwerpen aan de orde: voorlezen onder het eten
in het klooster, de uitgave van een ‘Maatschappij voor de Nederlandsche
Letterkunde-reeks’, kinder- en jeugdliteratuur, lezen in de koloniën,
bewerkingen en vertalingen, leesgezelschappen, diverse genres, de
Nederlandse en Franse canon, maar ook al dan niet analytisch bibliografische
onderwerpen. Het boek biedt bovendien een mooi inzicht in de bronnen
die neerlandici en boekwetenschappers vandaag de dag gebruiken: naast de
boeken zelf bijvoorbeeld correspondenties, uitleenlijsten van bibliotheken,
formulieren van leesgezelschappen, prenten met afbeeldingen van lezende
kinderen en krantenadvertenties van leesgezelschappen in NederlandsIndië. Ook biedt de bundel een interessant beeld van de verschillende
onderzoeksmethoden: die variëren van de zeer nauwkeurige visuele analyse
van de typografie tot de analyse van data over een bepaald begrip (in casu
‘leeswoede’) met behulp van text mining technieken. In een groot aantal
bijdragen wordt het verband tussen de besproken teksten en het onderzoek
naar de lezer echter niet of te weinig gelegd.
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De ondertitel van het boek luidt: Studies over tien eeuwen leescultuur in de
Lage Landen. Deze ondertitel maakt de bundel op twee punten niet waar. Ten
eerste gaan veel artikelen helemaal niet over ‘leescultuur’. In haar onvolprezen
studie Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920 (Nijmegen 2011)
onderscheidt Boudien de Vries twee soorten onderzoek naar leescultuur. In
de eerste plaats wordt er onderzoek gedaan naar de zogenaamde ‘uiterlijke’
leescultuur. Daarbij gaat het om de vraag welke lezers welke soort boeken en
tijdschriften, kranten en brochures lazen, en via welke kanalen ze aan hun
lectuur kwamen. Ook het normen- en waardenstelsel dat lezen omgeeft,
behoort volgens haar tot die uiterlijke leescultuur. Daarnaast onderscheidt
ze de zogenaamde ‘innerlijke’ leescultuur. Daarin wordt gekeken naar welke
waarde lezers aan een tekst toekennen en wat de invloed is van een tekst op
het denken en handelen van een lezer. Leescultuur omvat volgens De Vries
dus een heel scala aan sociaal-culturele praktijken van en opvattingen over het
lezen.
De bijdragen in de bundel Lezen in lage landen zijn vooral gericht op het
boek als object en soms ook op de uiterlijke leescultuur: van de ontwikkeling
van de marge in middeleeuwse boeken (waarin lezers verschillende
soorten aantekeningen konden maken) tot funeraire boeken (boeken als
grafmonument); van het korte leven van de Vlaamse uitgeverij De Loze Vink,
het gebruik van een gedicht van John Donne in de opera Doctor Atomic van
John Adams tot afbeeldingen van lezende mensen in het Rijkmuseum. Op
welke manier lezers op teksten hebben gereageerd, komt jammer genoeg
te weinig aan de orde. In de verschillende bijdragen wordt wel aandacht
besteed aan de nieuwe wegen die voor boekwetenschappelijk onderzoek open
liggen dankzij de nieuwe digitale mogelijkheden, maar het recente, meer
empirisch georiënteerde onderzoek naar hedendaagse lezers in leesclubs,
naar de samenhang tussen lezen en emoties, of het vergroten van empathie
door het lezen van fictie is jammer genoeg geheel afwezig in deze bundel. Dat
onderzoek is inderdaad niet gemakkelijk, maar hierin staat de lezer pas echt
centraal.
In de tweede plaats suggereert de ondertitel dat er een overzicht
geboden zal worden over veranderingen binnen tien eeuwen leescultuur.
De in de inleiding door de redactie beloofde en aan de auteurs gevraagde
reflectie op het lezen in heden en verleden ontbreekt echter. Wat betekent de
variëteit van de bijdragen in deze bundel voor het vakgebied boekwetenschap,
wat kunnen we op basis van het gebodene in deze bundel over lezers zeggen
en welke lijnen zijn er te zien in die tien eeuwen leescultuur? Aangezien de
auteurs op deze vragen geen antwoord geven, is de lezer van deze bundel wat
dit betreft alsnog zelf aan zet.
Lizet Duyvendak, Open Universiteit
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Bert van den Braak en Joop van den Berg, Zeventig jaar zoeken naar het compromis.
Parlementaire geschiedenis van Nederland 1946-2016 (Amsterdam: Bert Bakker, 2017, 956 pp.,
isbn 978 90 35141827).
In 2013 publiceerden Joop van den Berg en Jan Vis onder de hoofdtitel De
eerste honderdvijftig jaar een overtuigend standaardwerk over de parlementaire
geschiedenis van Nederland in de jaren 1796-1946. Oorspronkelijk was het de
bedoeling de gehele geschiedenis tot in het heden in één band te beschrijven.
Door het overlijden van Jan Vis kon het project echter niet als gepland worden
voltooid en stopte de studie in 1946 bij de eerste Tweede Kamerverkiezingen
na de Tweede Wereldoorlog. Nu is het vervolg over de naoorlogse decennia
verschenen, met Bert van den Braak als tweede auteur. Vormde het eerste
deel met bijna 800 pagina’s over 150 jaar parlementaire geschiedenis al een
omvangrijk werk, het nu voorliggende tweede deel legt daar met ruim 950
bladzijden over 70 jaar nog een flinke schep bovenop. Daarmee is opnieuw een
bewonderenswaardig breed overzicht en helder opgebouwd standaardwerk
verschenen.
Positief is de periodisering van de beschreven naoorlogse decennia
die tot de volgende hoofdstukindeling leidt: 1946-1959 (Terugkeer van het
vooroorlogs bestel), 1959-1973 (Hoogtij en verval van de kvp), 1973-1982
(Polarisatie en ontnuchtering), 1982-2002 (Liberalisering onder Lubbers
en Kok) en ten slotte 2002-2016 (Versplintering in onzekere tijden). Zeker,
deze hoofdstukkenindeling is uit politiek-historisch gezichtspunt voor de
hand liggend, maar een dergelijke periodisering biedt veel meer inzicht
in (dis)continuïteitslijnen dan de in de parlementaire geschiedschrijving
vaak gebruikelijke en ‘brave’ achtereenvolgende beschrijving van
legislatuurperiodes en bijbehorende kabinetten. Door de gekozen indeling
ontstaat thematisch per periode een goed overzicht van de belangrijkste
ontwikkelingen en vindt weinig tot geen verbrokkeling van de vele
beschreven beleidsterreinen plaats. Zo geeft het eerste hoofdstuk goede
analyses van legislatuurperiodes overstijgende thema’s als de dekolonisatie
van Indonesië, sociaal-economische vraagstukken, veranderend buitenlands
beleid en grondwetswijzigingen. Ook de daarop volgende hoofdstukken
bieden steeds een geslaagde mengvorm van langere termijn ontwikkelingen
op bepaalde beleidsterreinen en beschrijvingen van specifieke, tijdgebonden
gebeurtenissen. Zo is het een goede keus om – zoals in het vierde hoofdstuk
centraal staat – de regeringsperiodes van Ruud Lubbers en Wim Kok
in één hoofdstuk te behandelen en veel aandacht te besteden aan de
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beleidscontinuïteit op sociaal-economisch gebied. Parlementaire geschiedenis
wordt daarbij terecht ruim opgevat: steeds wordt aandacht besteed aan
politiek-culturele ontwikkelingen, aan verkiezingen, kabinetsformaties, de
economische situatie en aan de internationaal-politieke situatie, zodat de
parlementaire besluitvorming voortdurend tegen een bredere achtergrond
wordt gepresenteerd. Helder geformuleerd zijn voorts de samenvattingen
waarmee aan het eind van ieder hoofdstuk op de behandelde periode wordt
teruggeblikt (met uitzondering van de wel zeer summiere terugblik op de
jaren 2002-2016, 912 e.v.). Wel moet worden vastgesteld dat het boek niet
veel nieuwe, spannende of ‘onthullende’ passages levert, maar dat is ook
niet het primaire doel van studies die vooral als overzichts- of naslagwerken
geschreven zijn.
Kijkt men vanuit het huidige politieke landschap naar de gehele
parlementaire naoorlogse geschiedenis, is men wellicht geneigd de
verschillen met de periode van de verzuiling tot in de jaren zestig, de daarop
volgende polarisatie, de ‘no-nonsense’-fase onder Lubbers en de ‘polder’jaren van Kok als diepgaand en fundamenteel te beschouwen. Volgt men
de beschrijvingen van Van den Braak en Van den Berg, dan valt op dat bij
alle veranderingen die sinds de doorbraak van het populisme in 2002 in het
parlement zichtbaar zijn geworden, de rust en stabiliteit van de daaraan
voorafgaande decennia niet mag worden overdreven. De scherpe politieke
tegenstellingen over de dekolonisatie van Indonesië, de vruchtbare maar
ook vaak zeer moeizame samenwerking tussen Rooms en Rood in de jaren
vijftig en de ook in deze jaren herhaaldelijk optredende kabinetscrises
relativeren het soms nog bestaande beeld van de ‘consensus’-jaren vijftig
nadrukkelijk. De totstandkoming van het kabinet-Rutte iii in 2017 mag
met 225 dagen een lengterecord zijn, bij Van den Braak en Van den Berg rijst
terecht het beeld op dat kabinetsformaties in Nederland vrijwel steeds een
uiterst moeizame aangelegenheid zijn. Ook valt op dat veel parlementaire
besluiten sinds 1946 met een minimale meerderheid door de Staten-Generaal
zijn gekomen en dat de heden ten dage veelal gevoelde spanning over kleine
parlementaire meerderheden niet zo nieuw is als vaak wordt gedacht. Op
beleidsgebied vallen eveneens meer continuïteitslijnen op dan vaak wordt
vermoed, zoals terzake van de sinds de jaren zestig veelvuldig bediscussieerde
politieke vernieuwing, discussies die overigens zelden tot daadwerkelijke
veranderingen leidden. Op sociaal-economisch gebied valt op dat, hoe diep de
politiek-culturele breuk van de Fortuyn-revolte van 2002 ook werd gevoeld,
de beleidscontinuïteit tussen de jaren onder Lubbers en Kok enerzijds en
die onder Balkenende anderzijds groter is dan vaak wordt aangenomen.
Zo leest het boek van Van den Braak en Van den Berg steeds weer als een
illustratie van Nederlands politiek en parlementair pragmatisme. De politieke
tegenstellingen konden in alle onderscheiden periodes na 1945 groot zijn,
de samenwerking verliep vaak moeizaam en weinig kabinetten haalden de

eindstreep. Toch kwamen er besluiten tot stand, werd vooruitgang geboekt
en overbrugde het pragmatisme veelvuldig politieke kloven. Of, zoals het
in het boek zelf wordt gesteld, in de Nederlandse naoorlogse democratie
eindigde ‘de wedstrijd zelden [...] in overwinning of verlies, maar meestal in
breed aanvaarde remise’. Die remise mag niet worden verward met politiekinhoudelijke consensus – daarvoor liepen de meningen steeds te ver uiteen –
hooguit was er consensus dat in het verdeelde politieke landschap alleen door
compromissen vooruitgang mogelijk was.
De grote prestatie van de auteurs en de uitstekende overzichten op
veel beleidsterreinen betekenen niet dat er van kritiek geen sprake is. Zo valt
het zeer te betreuren dat een bij dit omvangrijke werk passende conclusie
ontbreekt. De slotbeschouwing telt niet meer dan vierenhalve bladzijdes
en dat is een gemiste kans die niet wordt gecompenseerd door de de
deelconclusies aan het eind van elk hoofdstuk. Hier hadden de auteurs de kans
gehad historische lijnen te trekken, verklaringen te bieden en de Nederlandse
parlementaire geschiedenis in een breder kader te presenteren. Daarin
zou ook een analyse van de veranderende parlementaire cultuur een plaats
hebben verdiend, veranderingen waarin de ontzuiling van de jaren zestig, de
democratisering van politiek en maatschappij alsmede het populisme hun
sporen nalieten. Kritisch is ook op te merken dat aan het slot van het boek
het parlement wel erg op de achtergrond raakt: in de uitvoerige beschrijving
over recente ontwikkelingen in Europa (886 e.v.) zoekt men tevergeefs naar
parlementaire stellingnames. Enkele andere paragrafen betreffende de jaren
van Rutte ii maken een wat summiere en deels verbrokkelde indruk. Ten
slotte is te kritiseren dat dit standaardwerk – evenals overigens het eerste deel
– zonder notenapparaat is verschenen. De meeste lezers zullen dit boek niet
van kaft tot kaft doornemen, maar doelgericht zoeken naar bepaalde thema’s,
waarbij voor verder onderzoek concrete verwijzingen naar de Handelingen
van de Staten-Generaal of literatuur zeer behulpzaam zouden zijn geweest.
Aldus mist dit prachtige standaardwerk een zekere gebruikersvriendelijkheid.
Friso Wielenga, Zentrum für Niederlande-Studien, Westfälische
Wilhelms-Universität Münster
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Mart van Duijn, De Delftse Bijbel. Een sociale geschiedenis 1477 – circa 1550 (Zutphen: Walburg Pers,
2017, 352 pp., isbn 9789462492349).
De fraai vormgegeven en geïllustreerde monografie van Mart van Duijn
is helemaal gewijd aan het eerste gedrukte boek in de Nederlandse taal
dat exact gedateerd kan worden, de zogenaamde Delftse Bijbel. Deze
Bijbeleditie verscheen in 1477 bij Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius
Yementszoon van Middelborch in Delft, de stad waaraan ze haar naam
ontleent. De oorsprong van de tekst is echter niet (of toch niet volledig)
Hollands, want grote delen ervan gaan terug op een vertaling opgesteld
in het kartuizersklooster van Herne, ongeveer vijfentwintig kilometer ten
zuidwesten van Brussel. Niettemin beschouwt Van Duijn de Delftse Bijbel
als een op zichzelf staande bewerking, eerder dan als een gedrukte versie van
de Hernse Bijbelvertaling. In zijn boek, een herwerking van zijn proefschrift
verdedigd aan de Universiteit van Groningen in 2014, stelt hij de vraag
welke plaats de Delftse Bijbel innam binnen het emancipatieproces van de
volkstalige Bijbel in de late middeleeuwen. Hij omschrijft zijn studie als een
‘sociale’ geschiedenis van de Delftse Bijbel, waarbij zowel de overgeleverde
exemplaren als de personen en partijen betrokken bij de productie en receptie
onderwerp van studie uitmaken.
Een eerste hoofdstuk biedt veel plaats voor methodologische en
historiografische beschouwingen. De auteur keert daarbij eerst terug
naar het befaamde boek dat Lucien Febvre en Henri-Jean Martin in 1958
publiceerden, L’apparition du livre, om daarna in te gaan op de recentere
boekhistorische modellen van Robert Darnton (1982), Thomas Adams en
Nicholas Barker (1993), Donald McKenzie (1985) en Robert Chartier (1987,
1994). Het model van Chartier, dat uitgaat van een driehoeksverhouding
tussen inhoud, vorm en toe-eigening, acht van Duijn het meest geschikt voor
de studie van de Delftse Bijbel. Geïnspireerd door de andere, eveneens zeer
uitvoerig besproken modellen, koppelt hij aan het model van Chartier wel een
grotere aandacht voor de cultuurhistorische context en de interactie tussen
verschillende actoren (drukkers/uitgevers, bewerkers, lezers, gebruikers).
De daaropvolgende hoofdstukken behandelen achtereenvolgens
de tekst, het concept, de productie, de receptie en het gebruik van de
Delftse Bijbel. De basis is een nauwgezette beschrijving van 61 exemplaren
bewaard in Europese en Noord-Amerikaanse bibliotheken, waarvan het
merendeel niet is opgenomen in de Incunabula Short Title Catalogue. De
exemplaarbeschrijvingen zijn als bijlage in het boek opgenomen en bevatten
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consequent gegevens over de samenstelling, collatie, rubricatie, initialen,
afmetingen, band, provenance en eventuele handgeschreven annotaties. Het
is zeer lovenswaardig dat de auteur het overgrote deel van deze exemplaren in
fysieke vorm heeft geraadpleegd of, indien een bezoek aan een verafgelegen
bibliotheek niet mogelijk was, gedetailleerde exemplaarinformatie heeft
opgevraagd bij conservatoren. Precies de nauwgezette beschrijving van zo veel
mogelijk nog bewaarde exemplaren blijkt immers de sleutel om verschillende
onbeantwoorde vragen over de inhoud, vorm en receptie van een van de
vroegste Nederlandstalige drukken op te lossen.
De studie van eigendomsinscripties en gebruikssporen levert
bijvoorbeeld nieuwe gegevens op over de laatmiddeleeuwse leescultuur. Het
is opvallend dat er zich onder de dertig geïdentificeerde bezitters geen leden
van de seculiere clerus, maar wel religieuzen en vooral ook veel leken uit
Hollandse steden bevinden. De meerderheid van de bekende bezitters was
bovendien vrouw. De studie van de marginalia belicht dan weer de diverse
functies die een boek als de Delftse Bijbel kon aannemen. De Bijbeleditie
diende vanzelfsprekend een devotioneel doel en gold, zeker voor geleerden,
als studiemateriaal. Maar uit de annotaties blijkt evengoed dat de Delftse
Bijbel een centrale plaats kon verwerven binnen een laatmiddeleeuws
huishouden, als leidraad voor het dagelijkse leven of zelfs als een soort
notitieboek waarin allerhande informatie, die niet noodzakelijk verband
hoefde te houden met de Bijbeltekst, kon worden neergeschreven en
opgeslagen. De uitgebreide bespreking van vier bezitters in het laatste
hoofdstuk illustreert deze uiteenlopende functies uitstekend.
De belangrijkste les van deze studie bevindt zich echter in het derde
hoofdstuk, dat de Delftse Bijbel als ‘gedrukt boek’ benadert. Er is lange tijd
verondersteld dat er twee versies van de Delftse Bijbel hebben gecirculeerd,
een lange en een korte. Mart van Duijn weerlegt deze hypothese en toont
aan dat de editie bestaat uit vijf compositie-eenheden, die afzonderlijk
werden verkocht en op verschillende manieren en volgens de wensen van
de koper konden worden samengesteld. Het is belangrijk om daarbij voor
ogen te houden dat, in tegenstelling tot hedendaagse uitgaven van de
Bijbel, vijftiende-eeuwse edities meestal niet alle Bijbelboeken opnamen.
De analyse van de plaatsing van onder meer de incipits of colofons toont aan
dat al tijdens het productieproces rekening werd gehouden met variërende
samenstellingen. Vanuit de gedachte dat er toch een ideal copy moet hebben
bestaan, hebben verzamelaars in de achttiende en negentiende eeuw delen
van verschillende exemplaren samengevoegd. Maar ook onderzoekers hebben
lange tijd niet opgemerkt dat exemplaren van de Delftse Bijbel minstens even
gepersonaliseerd en uniek waren als handschriften, waarvan de productie
tegelijkertijd piekte. Naast een herbevestiging van de evidente stelling dat
gedrukte religieuze teksten koopwaar waren, krijgt de lezer in dit hoofdstuk
vooral meer inzicht in de manier waarop in de incunabeltijd gedrukte boeken
werden aangekocht en hoe het productieproces daarop was afgestemd. De

Delftse Bijbel is een mooi voorbeeld van hoe incunabelen in veel gevallen en
net zoals handschriften maatwerk bleven. Eenzelfde idee kwam recent ook
naar voor in de tentoonstelling over de Brugse drukker Colard Mansion die in
precies dezelfde jaren actief was, maar uitsluitend in het Frans en het Latijn
drukte (‘Haute Lecture by Colard Mansion’, Groeningemuseum, Brugge, 1
maart tot 3 juni 2018).
Hoewel de historische context, die Van Duijn nochtans ziet als een
essentieel onderdeel van zijn methode, te vaak alleen op het einde van een
hoofdstuk wordt geschetst en er met eindnoten wordt gewerkt (in wat
bezwaarlijk een publieksboek kan worden genoemd), is deze vlot geschreven
studie aangename en intrigerende lectuur. Ze zal niet alleen boekhistorici,
maar ook Bijbelwetenschappers en al wie zich toelegt op de laatmiddeleeuwse
en vroegmoderne devotie kunnen boeien.
Alexander Soetaert, ku Leuven
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Remieg Aerts, Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman (Amsterdam: Prometheus, 2017,
886 pp., isbn 9789035144798).
‘Een biografie heb ik nooit geambieerd,’ schrijft Remieg Aerts, hoogleraar
Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, in het
voorwoord van zijn kloeke Thorbecke-biografie. ‘Het idee om jaren van mijn
leven aan dat van een ander te moeten wijden, het moeizame geploeter om een
of andere datum te achterhalen, het sprak mij weinig aan. De biografie is de
traagste vorm van geschiedschrijving, een wereld van details’ (10).
Het is een bijna terloopse, maar tegelijkertijd belangrijke bekentenis,
zo aan het begin van een indrukwekkend portret van een man die door velen
wordt gezien als ‘Neerlands’ grootste staatsman. De biografie is en blijft een
lastig genre voor historici. Sommige biografen kiezen er daarom voor in een
inleiding of proloog uitgebreid in te gaan op de problemen van het genre,
‘hun methode en keuzes’ te rechtvaardigen en een theoretisch raamwerk
te schetsen. Aerts doet dit alles niet. In slechts twee bladzijden geeft hij
rekenschap van zijn benadering en wat hij onder een biografie verstaat. Kort
stipt hij aan wat biografen ook wel de ‘hermeneutische cirkel’ noemen; het
onderzoeken en beschrijven van de wisselwerking tussen de persoon en zijn
of haar tijd, met een biografie als eindproduct. Deze benadering leent zich
zowel voor onbekende mannen en vrouwen uit het verleden alsook voor
‘grote’ historische figuren. De Britse biograaf Richard Holmes noemt dit een
‘handshake across time’. Aerts borduurt voort op deze aanpak. In plaats van
Thorbeckes leven en daden vanuit de eigen tijd te bezien, stelt hij zich tot
taak Thorbecke terug te brengen naar diens tijd: ‘Zoals wij belangrijke oude
schilderijen restaureren en van verkleurde vernislagen moeten ontdoen,
zo kan een vanuit het bronnenmateriaal geschreven nieuwe biografie
historische personages hun heldere kleuren teruggeven en ondertekening
en overgeschilderde partijen weer zichtbaar maken. Zo leren wij Thorbecke
opnieuw kennen, in wie hij was, wat hij wilde en wat hij voor het heden
wellicht nog betekent’ (12).
Een dergelijke benadering geeft de biograaf de mogelijkheid een
‘open’ biografie te schrijven, een levensschets waarin de auteur zich ‘in de tijd’
naast de hoofdpersoon plaatst en de lezer aan de hand neemt. In de Britse
historiografie wordt deze methode vaak omschreven als Boswellian, naar de
werkwijze van de achttiende-eeuwse Schotse schrijver James Boswell, die
claimde dat de biograaf zich diende op te stellen als een ‘constant companion
and observer’, min of meer onwetend over het verdere verloop van het leven
dat hij of zij probeert te beschrijven. Een meer sophisticated variant van deze
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methode is de genealogische geschiedschrijving. Ook in deze benadering staat
de toevallige en de geleidelijke ontwikkeling centraal – het worden – en niet
de ontologische oorsprong van het ‘zijn en wezen’. Het accent ligt bij deze
vorm van biografie niet op de vraag waarom de biografeerde een belangrijk
historisch figuur werd – of meer specifiek, waarin hij of zij zich qua afkomst,
talent of kunde onderscheidde van zijn of haar tijdgenoten – maar hoe hij of zij
de status en positie van belangwekkend historisch figuur heeft verkregen. Een
geslaagd voorbeeld van een dergelijke biografische aanpak is de Livingstonebiografie van Tim Jeal (2001). In plaats van Livingstone te portretteren als
een typische ‘Victorian’, laat Jeal zien hoe ‘ongewoon’ Livingstone’s leven
begon, en hoe klein de kans was dat de jonge Livingstone als spinner in de
Blantyre Mills later een studie medicijnen zou afronden. Jeal beschrijft zowel
de intellectuele ontwikkeling van ‘de buitenstaander’ Livingstone alsook
diens uitzonderlijke fysieke Ausdauer als kind, jongvolwassene en later als
missionaris in Afrika. Bij Jeal reizen de lezers met Livingstone mee door
tijd en ruimte en voelen zij letterlijk het gewicht van diens existentie. Jeal
houdt zich dan ook verre van stereotypering, determinisme of expliciete
duiding; niet het bijzondere, maar het gewone heeft zijn focus, waardoor
hij in staat is het uitzonderlijke te kunnen onderscheiden en van context te
voorzien. Hoewel Thorbecke wil het een totaal andere biografie qua toon en
stijl is, vertoont Aerts’ boek veel overeenkomsten met Jeals levensschets van
Livingstone. Want hoe groot was nu de kans dat een talentvolle jongeman
uit Zwolle, van bescheiden afkomst, lutheraan bovendien, het al op relatieve
jonge leeftijd tot Gents en Leids hoogleraar zou schoppen, en iets later
Nederland duurzaam grondwettelijk zou hervormen en vervolgens leiding
zou geven aan drie kabinetten? Stap voor stap, zonder expliciet en dwingend
verbanden te leggen met latere levensfasen, laat Aerts zien hoe Thorbecke
gedurende zijn leven keuzes maakte, door wie, waar en wanneer hij werd
beïnvloed, hoe zijn ambities zich ontwikkelden, wanneer zijn zendingsdrang
veranderde in ongeduld of rancune, waar en waarom hij faalde en hoe hij
successen boekte. Dit alles levert een fascinerende en geslaagde biografie op.
Prachtig is de beschrijving die Aerts geeft van Thorbeckes bewondering
voor Friedrich von Schelling en diens ontmoeting met deze Duitse filosoof, na
een lange voettocht door verschillende Duitse staten. De lezer voelt hier met
de biograaf mee hoe jammer het is dat er geen verslag van het gesprek tussen
de filosoof en jonge Thorbecke is overgeleverd. ‘Zijn wezen en gedrag heeft
iets heerschends,’ schreef Thorbecke naderhand (89). Zou hij zelf tijdens het
gesprek onderdanig zijn geweest, verlegen en geïntimideerd door de enorme
kennis van Schelling? Hier niets dan lof voor Aerts benadering. In plaats
van direct naar het hoogtepunt te gaan – Thorbeckes Schelling-bedevaart –
beschrijft hij uitvoerig diens pelgrimsgang; de bezoeken aan kunstgalerijen
in Kassel, Frankfurt, Stuttgart, Heidelberg, Weimar en Dresden, zijn plotse
verliefdheid op Adolphine Wilbrand en de vrolijke Wanderplauderei met de
dichter Von Platen.

Dezelfde aandacht voor het betekenisvolle detail is terug te vinden in
hoofdstuk 3 (De tevreden professor) en hoofdstuk 4 (De gelukkige professor).
Veelzeggend is het laatste zinnetje van hoofdstuk 3: ‘Zo eindigden zijn jaren
als zoon’ (203). In Thorbeckes onvoorwaardelijke liefde voor zijn vader en voor
zijn vrouw en kinderen, stelt Aerts, leren we hem het intiemst kennen. Mooi is
ook hoe Aerts vertelt hoe de ‘lachlust’ die Thorbecke met zijn ‘schrale figuur’
opwekte bij zijn studenten, veranderde in bewondering en respect. De passage
waarin Aerts weergeeft hoe Thorbecke in alle rust ‘nauwkeurig en methodisch’
thee maakte terwijl de studenten toekeken, is bijna profetisch (219). Zouden
de leden van de grondwetscommissie in 1848, of later de ministers, bij het
opstellen van de Organieke wetten, ook hebben gedacht dat Thorbecke bezig
was met het brouwen van ‘eene mysterieuse tooverdrank’? De uitspraak van
Van Assen, ‘dat Luzac en De Kempenaer’ op 17 maart 1848 ‘den stuggen [...]
Thorbecke’ met een rijtuig uit Leiden hadden gehaald om als ‘citroen’ te
gebruiken, krijgt hierdoor een heel andere betekenis. Van twee staatshoofden,
Willem ii en Willem iii, weten we immers dat ze de ‘professor’ nauwelijks
konden peilen.
Aerts’ onderzoek is uitvoerig en nauwgezet, zowel in grote lijnen als in
de details. Zijn biografie is gebaseerd op een jarenlange studie van primaire en
secondaire bronnen. Aerts werd hierin geholpen door het vele werk dat al was
gedaan door de bezorgers van Thorbeckes Briefwisseling, Johanna Brandt-van
der Veen en Gerard Hooykaas, en door studies als die van Johannes Manger
en Jan Drentje. Maar Aerts presenteert in zijn biografie ook veel nieuwe
vondsten. Thorbecke en zijn tijdgenoten komen bovendien veelvuldig zelf
aan het woord. De citaten zijn goed gekozen en de interpretatie is valide en
goed onderbouwd. Aerts stelt zich op als een bescheiden biograaf, die elke
vorm van hagiografie mijdt, streng is, maar tegelijkertijd niet oordeelt.
Slechts een enkele keer begeeft Aerts zich qua interpretatie op
dun ijs en maakt hij zich kwetsbaar voor kritiek. In de passages waarin hij
Thorbeckes persoonlijkheid probeert te begrijpen en te duiden, is hier en
daar – onbedoeld? – sprake van voorzichtige psychologisering, althans zo
kan het worden uitgelegd. Aerts schetst Thorbecke in deze alinea’s als een
man met een groot ego, rancuneus en sociaal onhandig, ‘op het autistische
af’. Vooral deze laatste typering kan als een ‘rode lap’ werken op theoretici
van de biografie – in het debat over de theorievorming van de biografie
is psychologisering immers een van de heetste hangijzers. Op deze ene
controversiële duiding na, is de wijze waarop Aerts het innerlijke en het
persoonlijke blootlegt verder voorbeeldig. Aerts psychologiseert soms
impliciet, maar geeft de lezer veel context en ruimte om zelf een oordeel te
vormen.
Is er verder dan helemaal geen kritische noot te kraken? Enige omissie,
als we het al zo kunnen noemen, is dat Aerts in de hoofdstukken ‘Naleven’ en
‘Thorbecke, in terugblik’ zijn biografie ‘binnen de nationale grenzen’ afsluit.
Een korte ‘biografische vergelijking’ met andere internationale liberale

kopstukken en tijdgenoten was hier wellicht interessant geweest. Aerts gaat in
zijn biografie uitgebreid in op de buitenlandse invloeden op Thorbecke, diens
Duitse leerschool en de overeenkomsten met en beïnvloeding door Franse
doctrinair liberalen, zoals Guizot, Royer-Collard en Tocqueville. ‘Thorbecke
was groot in een klein land,’ zo vat Aerts de buitenlandse berichten over
Thorbeckes overlijden samen (735). Maar waarom is zo’n talentvol, ambitieus,
on-Nederlands en begaafd politiek denker als Thorbecke zo ‘nationaal’ qua
focus en oriëntatie gebleven? Waarom heeft hij zijn vleugels niet uitgeslagen
zoals Tocqueville dat deed, en studiereizen gemaakt naar Groot-Britannië en
Amerika? En waarom heeft hij geen internationaal publiek gezocht voor zijn
vorm van liberalisme? Thorbeckes zendingsdrang en ambitie lijken er groot
genoeg voor te zijn geweest. Voor de hand ligt dat in de periode waarin hij
zulke reizen had kunnen ondernemen hij er de middelen niet voor had, en
dat hij later te veel in beslag werd genomen door zijn werk en ambities. Aerts
biografie biedt genoeg aanknopingspunten om deze vragen te beantwoorden,
maar toch was het interessant geweest om in de epiloog een korte vergelijking
te maken met de levenswandel van andere politieke denkers uit de restauratie.
Tocqueville ligt hier voor de hand, omdat van hem twee goede en moderne
biografieën zijn geschreven (in 1988 door André Jardin en in 2007 door Hugh
Brogan). Vooral een vergelijking met de laatste biografie zou interessant zijn,
omdat Brogan evenals Aerts een Boswellian benadering gebruikt.
Hoe het ook zij, dit is kleingoed. Thorbecke wil het is een indrukwekkende
biografie. Het boek is knap geschreven en overtuigt qua compositie, onderzoek
en interpretatie. Aerts bedient met zijn biografie zowel de ‘kenner’ alsook het
brede, in geschiedenis geïnteresseerde publiek. Knap is ook dat Aerts zich in zijn
Thorbecke-portret niet heeft laten beïnvloeden door de bestaande Thorbeckehistoriografie, zonder deze te negeren.
Zijn opzet – het schrijven van een biografie die iets heeft van het
‘restaureren’ van een oud schilderij door zich te ontdoen ‘van verkleurde
vernislagen’ – is dan ook geslaagd. Onze blik op Thorbecke is dankzij Aerts
scherper en veelkleuriger geworden.
Jeroen van Zanten, Universiteit van Amsterdam
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Piet A. Geljon, Een Nederlandse overzeebank. De Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika 1888-1969
(Amsterdam: Boom, 2017, 588 pp., isbn 978 90 244 0881 8).
De Nederlandsche Bank is nog altijd een van de sfeervolste gebouwen
aan het Kerkplein in Pretoria. Opgetrokken in baksteen in die typisch
Nederlandse neorenaissancestijl, vormt het samen met de Ou Raadsaal en
het Paleis van Justitie een negentiende-eeuws ensemble dat herinnert aan
de tijd dat Pretoria de hoofdstad was van de Boerenrepubliek in Transvaal.
In die periode bestond in Nederland grote sympathie voor het wel en wee
van de ‘stamverwante’ Boeren. President Paul Kruger haalde Nederlandse
juristen, onderwijzers en ondernemers naar Transvaal om zijn staat, die in
1881 onafhankelijk was geworden, te helpen opbouwen. Investeerders zagen
mogelijkheden in de Zuid-Afrikaansche Republiek, zoals het land officieel
heette. Met kapitaal uit Nederland werden diverse ondernemingen opgericht,
waarvan de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij
(nzasm) de bekendste is, gevolgd door de Nederlandsche Bank voor ZuidAfrika (nbvza). Over de spoorwegmaatschappij is hier en daar al het nodige
geschreven, onder meer door Martin Bossenbroek in zijn bestseller De
Boerenoorlog (2013). Daarentegen bleef de bank tot nu toe onderbelicht. Piet
A. Geljon maakt dit gebrek aan aandacht ruimschoots goed in Een Nederlandse
overzeebank. De Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika 1888-1969.
De bank werd opgericht in 1888 door Nederlandse notabelen, bankiers
en ondernemers en had haar hoofdzetel in Amsterdam. De motieven van de
oprichters bestonden uit een mengeling van ondernemerszin en sympathie
voor de Boerenzaak, die voortkwam uit Groot-Nederlandse sentimenten. De
nbvza kun je zien als een product van economisch en cultureel imperialisme.
Dit klinkt groots en zo was het ongetwijfeld ook bedoeld, maar in de praktijk
zou de bank slechts een bescheiden speler worden op de Zuid-Afrikaanse
financiële markten. Dit kwam door haar eigen voorzichtige beleid (de bank
waagde zich niet in de risicovolle, maar ook lucratieve wereld van de gouden diamantwinning), door de grote Britse concurrentie én door een zekere
weerzin van de Afrikaners tegenover al te veel Nederlandse inmenging. Zo
voorkwam de regering dat Nederlanders een meerderheidsbelang kregen in
de Nationale Bank van Transvaal.
Aanvankelijk verkozen veel Afrikaner spaarders en huizenbezitters
de Nederlandse bank boven een Britse. Maar toen in de jaren 1930 het
Afrikaner nationalisme groeide, ontstond de wens om op elk denkbaar gebied
– cultureel, sociaal én economisch – eigen instituties te scheppen. Zo kwam in
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1934 de Volkskas tot stand, die veel klanten afsnoepte van de Nederlandsche
Bank. Bovendien streefde de Zuid-Afrikaanse tak na de Tweede Wereldoorlog
naar onafhankelijkheid ten opzichte van het Nederlandse moederbedrijf. Dit
leidde in 1951 tot de afsplitsing van een zelfstandige Nederlandse Bank van
Suid-Afrika, die tegenwoordig bestaat onder de naam NedBank. Het kwam
de directeuren in Amsterdam niet slecht uit dat de Afrikaners voor zichzelf
begonnen, want als gevolg van de Apartheid en het verzet daartegen bracht
het zakendoen in Zuid-Afrika steeds grotere risico’s met zich mee. In 1969
werden de laatste banden tussen het moederbedrijf en de bank in ZuidAfrika verbroken. Toen was het Nederlandse bedrijf al via verschillende fusies
opgegaan in de Bank Mees & Hope.
Dit is in het kort het verhaal van de Nederlandsche Bank voor ZuidAfrika, zoals Geljon in zijn boek uit de doeken doet. Een Nederlandse overzeebank
is een fraai uitgegeven en lijvig werk, waarin geen detail onbesproken blijft.
Dit is echter ook de makke ervan. Het is absoluut een verdienste van de auteur
dat hij de tamelijk schaarse bronnen uit een verscheidenheid van archieven
heeft weten op te diepen. Dit soort werk is tijdrovend en het enthousiasme
dat elke vondst in de onderzoeker heeft losgemaakt, is invoelbaar. Maar
dit wil niet zeggen dat elk gevonden feitje het vermelden waard is. Zo had
Geljon, die zelf uit de bancaire wereld komt, zijn betoog echt niet hoeven
larderen met complete balanscijfers van de bank over verschillende jaren. Een
korte samenvatting van de belangrijkste tendensen zou voor de gemiddelde,
argeloze lezer meer dan genoeg zijn geweest.
Ook is helaas het nodige aan te merken op de compositie van het boek.
Die is in één woord schools. Elk hoofdstuk begint met een vooruitblik waarin
de inhoud alvast wordt samengevat. Daarna volgt nogmaals dezelfde inhoud,
maar dan in detail en opgetuigd met citaten uit de bronnen. Waarop het
hoofdstuk wordt afgesloten met nóg een samenvatting van het voorgaande.
Natuurlijk wordt het gehele boek bovendien afgerond met een uitgebreide
samenvatting van alle hoofdstukken samen. Voor de echte volhouders zijn er
ten slotte nog een aantal bijlagen, waarin aan het hoofdonderwerp verwante
thema’s worden behandeld. Nu hoeft niet elke historische studie te lezen als
een roman, maar een kleine beetje consideratie met de lezer was in dit geval
prettig geweest. Dat hiervan geen sprake lijkt, is niet alleen de auteur aan te
rekenen, maar ook de uitgeverij. Een goede redacteur zou hebben ingegrepen.
Nu lijkt het alsof de uitgever meer aandacht heeft besteed aan de verpakking
dan aan de tekst.
Bas Kromhout, Historisch Nieuwsblad
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Pieter van Wissing, In louche gezelschap. Leven en werk van de broodschrijver Philippus Verbrugge
1750-1806 (Hilversum: Verloren, 2018, 272 pp., isbn 9789087046699).
Al vroeg in zijn leven werd duidelijk dat Philippus Verbrugge (1750-1806)
een opmerkelijke figuur was. Dat hij als dertiger vanwege allerlei conflicten
uit zijn ambt als gereformeerd predikant werd gezet, tekende zijn verdere
leven en loopbaan, waarin chantage, eigenbelang en onmatigheid centraal
stonden. Met dit boek heeft Pieter van Wissing een reconstructie willen
geven van het werk en leven van deze ‘even intrigerende als complexe en
weerbarstige persoonlijkheid’. Van Wissing behandelt in acht hoofdstukken
de hele levensloop van Verbrugge. Alle aspecten van Verbrugges leven komen
gedetailleerd aan de orde, van zijn jeugdzonden en zijn werk als dominee tot
zijn politieke ideeën en zijn leven in de gevangenis.
Verbrugge begon zijn werkende leven als dominee, maar hij ontpopte
zich al gauw als broodschrijver. In de pennenstrijd met de patriotten schreef
hij in dienst van de stadhouder Van Oranje-Nassau. Voor zijn werk aan het
tijdschrift De Post naar den Neder-Rhijn kreeg hij als anonieme auteur een
jaarlijks pensioen van het stadhouderlijk hof, maar het tijdschrift was geen
lang leven beschoren. In 1783 werd Verbrugge gearresteerd voor het 81e
nummer van De Post, waarin hij de stadhouder fel had verdedigd. Er kwam
een verspreidingsverbod op De Post en Verbrugge werd gevangen gezet. Hij
onderging zijn lot niet bepaald lijdzaam, maar verweerde zich verbeten.
Verbrugges reputatie deed Van Oranje geen goed. Het stadhouderlijk hof
besloot daarom zijn pensioen af te kopen, maar Verbrugge was het daar
uiteraard niet mee eens. Zijn hele leven zou hij zich in allerlei bochten
wringen om zijn gelijk te halen. Op zeker moment was ‘de zaak Verbrugge’, in
de woorden van Van Wissing, overal bekend. De autoriteiten deden hun best
hem in de gevangenis te krijgen en hem daar te houden. Zijn vurige karakter
riep bij veel mensen weerstand op en kostte hem uiteindelijk zijn burgerrecht.
Voor literatuurhistoricus Pieter van Wissing is het einde van de
achttiende eeuw bekend onderzoeksterrein. In deze politiek chaotische jaren
verschenen tal van tijdschriften en kranten en werd er hevig gedebatteerd
in pamfletten. Eerder publiceerde Van Wissing over het politiek satirische
tijdschrift Janus en deed hij onderzoek naar de politieke pers rond 1800.1
Met deze biografie van Verbrugge wil Van Wissing de ‘donkere kant’ van de
verlichting laten zien. Hiermee sluit hij aan bij eerder verschenen biografieën
van gelijkgestemden als Elie Luzac, Willem Bilderdijk en Gijsbert Karel van
Hogendorp.2 Het beeld dat uit deze biografieën naar voren komt, vormt een
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welkome aanvulling op het historische onderzoek naar deze periode dat zich
nog altijd vooral op de patriotten en Bataven richt.3
De toegevoegde waarde van deze studie zit daarbij ook in het zeer
brede en diepgravend archiefonderzoek dat Van Wissing heeft gedaan. Hij
heeft niet alleen de historische context willen weergeven aan de hand van
onder meer rechtbankverslagen, kerkenraadnotulen en getuigenissen,
hij heeft ook veel minder bekende pamfletten en artikelen van Verbrugge
geanalyseerd. Door de resultaten hiervan naast elkaar te zetten, wordt het
contrast tussen het positieve zelfbeeld van Verbrugge en zijn publiekelijk
falen goed weergegeven.
In zijn wens Verbrugge in cultuurhistorisch perspectief te plaatsen is
Van Wissings boek beschrijvend en gedetailleerd. Wat dit betreft schiet Van
Wissing soms zijn doel voorbij. Hij bewandelt veel zijpaden en bespreekt, in
een poging een zo compleet mogelijk beeld van een tijdvak te geven, ook de
werken van anderen uitgebreid. Door het teveel aan details verliest het betoog
aan kracht en raakt de lezer de draad soms kwijt. Dit wordt versterkt door de
vele lange citaten die in de tekst zijn opgenomen, zowel van Verbrugge zelf
als van anderen in zijn omgeving. Het siert Van Wissing dat hij zijn bronnen
wil laten spreken, maar een teveel van dergelijke citaten leidt de lezer van het
betoog af.
Dit wordt goed gemaakt aan het einde van het boek, waar Van Wissing
Verbrugge kort in de historische context van gelijkgestemden plaatst.
Hier wordt duidelijk wat de betekenis is geweest van deze louche figuur,
die zich weliswaar aan de onderkant van de samenleving bewoog, maar
met zijn gedrag en zijn publicaties een groot publiek wist te bereiken. Van
Wissing laat zien dat Verbrugge heeft bijgedragen aan het politieke debat
en daardoor het orangisme meer diepgang heeft gegeven, ook al was het een
‘achterhoedegevecht’.
Van Wissing eindigt zijn boek vertwijfeld door zich af te vragen of
Verbrugge wel een biografie verdient. Met het schrijven ervan heeft hij echter
alle twijfel weggenomen. Verbrugge was een fascinerend man, die leefde in
1
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een even zo fascinerende periode in de Nederlandse geschiedenis. Van Wissing
heeft een belangrijk boek geschreven dat niet alleen iets vertelt over de relatief
onbekende Verbrugge, maar waarin ook een beeld wordt gegeven van de
‘andere achttiende eeuw’. In louche gezelschap is daarom een nuttige en boeiende
toevoeging aan het historische debat over deze periode in de Nederlandse
geschiedenis.
Laurien Hansma, Rijksuniversiteit Groningen
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Julie van den Hout, Adriaen van der Donck. A Dutch Rebel in Seventeenth-Century America (Albany:
State University of New York Press, 2018, 203 pp., isbn 9781438469218).
Adriaen van der Donck (ca. 1618-1655) is best known as the writer of A
Description of New Netherland (1655). Although unremarkable within the
corpus of seventeenth-century publications on Dutch overseas expansion,
his book remains an important source for the history of the Dutch colony of
New Netherland and seventeenth-century North America. Yet, as Julie van
den Hout highlights in her biography of Van der Donck, much more can be
said about him. Van der Donck was born in Breda, only a few years before that
city was captured by Habsburg forces in 1625. Van der Donck and his parents
fled northwards and were only able to return after the army of the Dutch
Republic retook the city in 1637. A year later, Van der Donck matriculated
at Leiden University to read law. He was subsequently employed by Kiliaen
van Rensselaer to serve as schout, chief judicial officer, at the patroonship
Rensselaerswijck in New Netherland. After leaving Van Rensselaer’s service
he started his own patroonship Colendonck just north of Manhattan. Van
der Donck soon became involved in the politics of New Netherland, which
was rife with divisions in the aftermath of a devastating war with the Native
Americans for which the West India Company was blamed. In 1649 Van
der Donck traveled back to the Dutch Republic with two other delegates
to present their complaints to the States General. After his return to New
Netherland in 1653, Van der Donck stayed out of public life until his untimely
death at the hands of Native Americans in 1655.
Historians of New Netherland have largely viewed Van der Donck
in a positive vein. Edmund Bailey O’Callaghan (1797-1880), a journalist of
Irish origin who had fled to New York after getting into trouble with the
authorities in British-ruled Canada, recognized his own travails in Van der
Donck’s life and portrayed him as the leader of a popular movement that
foreshadowed the American Revolution. Likewise, Russell Shorto (1959), a
writer of narrative history, depicts Van der Donck as a paragon of the early
enlightenment, a conduit for Dutch tolerance into North America, and as a
shining example for our own troubled times in his bestselling Island at the
Center of the World.
As Van den Hout explains in the preface (xii), her book builds on
Shorto’s work. Although she does not fully adopt Shorto’s interpretation, she
still considers Van der Donck a man of outstanding moral fiber who stood up
for the oppressed colonists. Her goal is to present a cradle-to-grave biography,
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without ‘offering a comprehensive account of New Netherland, or an in-depth
look at the politics of the seventeenth-century Dutch Republic’ (xii-xiii).
This is understandable, especially as Van den Hout’s book is not primarily
aimed at a scholarly audience. Still, a thorough study of the historical context
would have saved the author from numerous minor errors, such as making
the anatomy theater of Leiden University the location of Nicolaes Tulp’s
dissections, depicted by Rembrandt (13). Neither does the author engage
with the work of other scholars in a meaningful way. For instance, there are
no references to the work of Donna Merwick (1932), one of the foremost New
Netherland scholars.
A similar lack of incisiveness and critical analysis pervades Van den
Hout’s treatment of crucial aspects of Van der Donck’s life. She highlights Van
der Donck’s exile from Breda during the Spanish occupation (6-7), points to
his marriage to a daughter of a puritan minister who had fled from England
(65-67), and to his continuing membership of the Calvinist church (115), but
does not entertain the possibility that his engagement in colonial projects
stemmed from religious motives similar to those of New England colonists:
the desire to create a safe haven overseas, free from persecution. Likewise, Van
den Hout does not sufficiently contextualize Van der Donck’s struggle with
the West India Company. She fails to recognize the partisan nature of the
available sources. The assertions Van der Donck made during the proceedings
of a committee of the States General are uncritically accepted by Van den
Hout. Yet many of these assertions were half-truths at best or otherwise
complete fabrications. For instance, the fact that Van der Donck styled himself
‘president of the commonalty of New Netherland’ may have enhanced his
credibility in political circles in the Dutch Republic, but did not reflect
an official role in New Netherland. The author’s focus on her protagonist
obscures her view on the composition of the changing coalition of different
groups opposed to the rule of the West India Company. As pointed out in a
2018 article in the Journal of Early American History, this coalition of common
settlers, larger and smaller merchants, ministers, and patroons, covertly
supported by the stadtholder faction in the States General, gradually began to
break up, a process that significantly contributed to Van der Donck’s failure to
achieve his main aim of obtaining a position of political influence for himself.
Of course, pointing out what Van der Donck personally stood to gain
as patroon of Colendonck does not equate to making self-interest his sole
or even his dominant motive, as asserted by Van den Hout (xii). There is no
doubt that Van der Donck cared deeply about New Netherland and that his
efforts and publications were geared to promoting its welfare. His attempt to
reform colonial government was aimed at avoiding a repeat of the decisions of
director Willem Kieft (1602-1647), which had led to the disastrous war with
the Natives. Yet his campaign was thwarted by the death of Willem ii and the
subsequent loss of influence of the stadtholder faction. In order to be allowed
to return to America, Van der Donck had to give up all political ambitions. It

is remarkable that Van den Hout nevertheless credits him with the creation
of a city government of New Amsterdam (114). This had never been his aim
in the first place. Nor did he gain anything by it, as it included none of his
few remaining supporters. The main achievements that jonker Adriaen van
der Donck is worth remembering for are his descriptions of New Netherland,
informative despite its promotional overtones, and the city of Yonkers, named
after him.
Still, this is the first full biography of this prominent colonist. Van den
Hout has made the laudable effort to consult the original Dutch manuscripts
rather than published sources in translation. In the process, she has discovered
a number of new documents, uncovering unknown details relating to Van
der Donck’s connection to Breda. As such, this book is a useful addition to the
historiography of New Netherland.
Jaap Jacobs, University of St Andrews
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Ethan Matt Kavaler, Anne-Laure Van Bruaene (eds.), Netherlandish Culture of the Sixteenth
Century. Urban Perspectives. Studies in European Urban History 41 (Turnhout: Brepols, 2017, 388 pp.,
isbn: 978 2 503 57582 7).
In his Naturalis Historia, Pliny the Elder relates the story of a competition
between the Greek painters Zeuxis and Parrhasius to determine who created
the most lifelike art. Zeuxis managed to depict grapes in so realistic a fashion
that birds flew down to peck at them. In his turn, however, Parrhasius tricked
his competitor in drawing away a curtain that turned out to be a painted
illusion as well. Misled by such artistic skill, Zeuxis willingly admitted his
defeat. Apart from inspiring two contributions in the volume at hand, this
classical anecdote captures, in a sense, some characteristics of sixteenthcentury cultural life in the Low Countries. No doubt the tale reflected the
competitive spirit that confronted urban groups and corporations while
encouraging interaction between cultural domains. Furthermore, Pliny’s
account appealed to an intellectual and artistic environment that increasingly
valued classical imagery. More specifically, as in the story, artists and artisans
began to derive their identity from their craftsmanship, thereby praising
creative invention and artifice over the mechanical process itself. The study of
these developments from the viewpoint of the urban condition is by definition
multidisciplinary and such a broad approach is what Netherlandish Culture of the
Sixteenth Century. Urban Perspectives aspires to.
Bringing together no less than nineteen separate case studies, this
collection of essays originated at a conference held in 2012 at the University
of Toronto. All the authors deal with aspects of cultural discourse in the
sixteenth-century Low Countries. Forays into the realm of ideas and
representations – inhabited by classical allegories, civic personifications and
rhetorical drama – alternate with considerations on such practical issues
as the organization of printing firms and censorship. Most contributions
concentrate on the commercial hub of Antwerp. The predominance of a
single – in many respects exceptional – city leaves open the question to what
extent conclusions can be generalized. One of the book’s great merits rather
lies in the pairing of what we credit today as high culture with more popular
and artisanal production, revealing the many intersections between these
domains.
It goes without saying that while such a variety of essays constitutes
a scholarly trove of particular insights it also prevents the presentation of a
clear thematic line. However, in their concise introduction, the editors largely
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succeed in establishing a dialogue between the various individual cases.
They start from the observation that ‘the concept of culture is notoriously
difficult to define’ (x), because it involves interrelated fields of, among others,
sensory, spatial, temporal, and imaginative experiences. What sets the cultural
expression apart, however, was the interchange and dynamism resulting from
the particular outlook of the urbanized Low Countries. Due to territorial
fragmentation and weak political bonds, it was the interconnectivity of its
cities that mainly fostered shared cultural habits and values, a view inspired
by recent scholarship on urban networks. Several authors provide further
insight by questioning the integrative effect of performances and imagery.
Thus, a first section tackles the layered notion of urban space itself: Jelle de
Rock, for instance, traces the emergence of confrontational and free-standing
city portraits. The imagining of urban territory was by no means solely
driven by technical incentives. A hybrid combination of accuracy with older
representational traditions and pictorial markers determined the success of
individualized city views. Others concentrate on the appropriation of spaces
and conceptions of time within these urban confines. Performative acts
allowed individuals and corporations to spatially position themselves, thereby
establishing civic relations, linking up with a wider body politic, or even
projecting the city into a European horizon, as Elizabeth Neumann argues in
her reading of Charles v’s entry into Antwerp of 1520.
The second part interprets the discursive tactics employed by civic
groups in shaping distinct identities. Guild circles as well as the individual
aspirations of craftsmen and artists take center stage. In particular,
assumptions about inventiveness and quality of manufacture seem to have
gradually pushed manual execution as such into the background. Drawing
amongst others on Lodovico Guicciardini’s famous description of the Low
Countries, Krista de Jonge charts this growing ideal of the independent
‘intellectual artist’. Aside from local contacts, these men’s international
experience came to be seen as a crucial marker of artistic or literary
fulfillment. The city presented a source of self-promotion insofar as it was a
gateway towards international networks and the focal point of intellectual
currencies. What this section fails to address, however, is to what extent such
new images still relied on traditional guild associations and also whether such
confident boasting transformed older connections between crafts. A similar
reshaping of urban self-understanding occurred in relation to the political
authorities, particularly in dialogue with the Habsburg court. Though often
framed as antagonists, the fruitful interaction between court and city appears
in a third cluster of essays. Since ritual communication is a well-studied topic,
the deciphering of an urban wish list in the scenery of joyous entries offers
little surprises. What emerges is the striking flexibility of the visual media
with which a civic audience could enforce favorable policies. Even during the
Dutch Revolt, as Violet Soen shows, the city could still mobilize its commercial
strength to create a margin of negotiation with royal authority.

Key to civic self-fashioning was the city’s economic clout. Recent
studies stress the driving force of its industries and trade connections.
Throughout the different contributions, the reader is left with the
impression that economic ties between Netherlandish cities certainly
stimulated the fashioning of a common cultural experience. Increasingly,
the commodification of art facilitated a new, complex vocabulary with which
to reconsider identities and social concerns. Still, one wishes that more
authors would have addressed the commercial background more directly. In
arguing that mythological paintings responded to social principles and moral
questions that likewise preoccupied rhetoricians, poets, and humanists, the
fourth part of the book is the most coherent and, in many ways, the most
innovative. To name but one example: Tiana Helena Uchacz explains the
startling popularity of the subject of ‘Mars and Venus surprised by Vulcan’ by
noting a similar preoccupation with such ethical themes as desire, adultery,
and female virtue among the repertoire of the Chambers of Rhetoric and
humanist writers. Nevertheless, the actual production and diffusion of such
‘civic’ expressions remain out of sight in this section. Obviously, mythic
portrayals intrigued a wealthy urban class, yet they equally circulated in the
world of the court and its nobility. Greater attention to audiences in other
centers would have made it possible to gauge the specificity of Antwerp’s
artistic scene. In this regard, the reader somewhat misses an explicit
engagement with the rich literature on the commodification of art and the
diversification of luxury industries. Furthermore, and sharply contrasting
with the emphasis on layered urban spaces in other contributions, there is
little attention to questions of accessibility and spatial interplays. These issues
appear more explicitly in two additional essays on literary productions that
involved middle class groups. Attracting large crowds, the organization of
lotteries required contestants to submit small rhymes, so-called prozen – often
proverbs exemplifying communal duties as well as social critique – which
Dick de Boer considers a channel of informal education. In a similar vein,
the lack of institutional censorship promoted a culture of ‘free debate’ in
the performances of the Chambers of Rhetoric, as Anne-Laure Van Bruaene
explains. The last two sections of the book show the least cohesion. Broadly
speaking, they have to do with how images and texts influenced the emotional
responses of people or led to adaptations in another context, transcending the
urban world of the Netherlands.
Despite their variety, the essays evoke some common features that can
be said to be typical of the culture of the region, although it often remains
unclear whether these depended on the urban environment, the outlook of
the Low Countries as such, or a specific Antwerp economic dynamic. In the
first place, the diversity of cultural practices strikes the reader, yet what is
equally remarkable is their broad dissemination through intersecting centers,
linking several groups, elites, and the authorities – all of whom were both
consumers and producers. A vast body of scholarship has much improved

our knowledge of the economic and social dynamics of the Netherlands.
However, this volume proves that only a multidisciplinary approach can fully
grasp urban culture in all its complexities. What typified the Low Countries
the most is the ambiguities of its cultural discourses. While geared towards
innovation, new forms and older traditions continued to co-exist. Time and
again the authors demonstrate that the subject matter itself responded to
issues of socio-political harmony and self-improvement while remaining open
to interpretation. Without enforcing judgement it incited participants to
form their own opinion. As such the book clearly shows that the city not only
provided a stimulating background but also found itself the central subject of
most of these discourses.
Steven Thiry, University of Antwerp and Research Foundation Flanders
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Carla van Baalen en Paul Bovend’Eert (eds.), Het inkomen van de Koning. De totstandkoming en
ontwikkeling van het financieel statuut van het koninklijk huis (1972) (Amsterdam: Boom, 2017,
296 pp., isbn 97890 244 223 95).
De Nederlandse monarchie mag zich verheugen in een ruime steun van de
Nederlandse bevolking.1 Voor velen spreekt de bijhorende pracht en praal
ongetwijfeld tot de verbeelding. Tegelijkertijd roepen de bijbehorende kosten
voor ‘de belastingbetaler’ kritische geluiden op. In oktober 2016 berichtte
rtl Nieuws over een ‘geheime belastingdeal’, die gemaakt zou zijn tussen
1970-1972 door het kabinet-De Jong en koningin Juliana in het proces van het
opnieuw vormgeven van de financiering van het koninklijk huis. Deze ‘deal’
zou financiële compensatie hebben betekend voor het gegeven dat de Oranjes
over inkomsten uit het eigen vermogen belasting moesten gaan betalen.2
De berichtgeving was gebaseerd op documenten die journalisten van rtl
Nieuws in het Nationaal Archief hadden ingezien.3 Dit was aanleiding voor
minister-president Rutte om een onderzoek te gelasten naar ‘de bepaling van
het inkomensbestanddeel van de grondwettelijke uitkering aan leden van
het koninklijk huis in de periode 1963 tot en met 1973 en de verschillende
elementen die hierbij een rol hebben gespeeld’ en de relevante delen van het
rapport van de stuurgroep onder leiding van oud-minister Zalm uit 2009.
Inkomen van de Koning. De totstandkoming van en ontwikkeling van het
financieel statuut van het koninklijk huis (1972) is de letterlijke weerslag van
het onderzoeksrapport van het onderzoeksteam, geleid door hoogleraar
parlementaire geschiedenis Carla van Baalen. De uitgave in boekvorm is
wellicht bedoeld om een breder publiek te bereiken, want het rapport is
vanwege de vereiste openbaarheid ook gewoon toegankelijk via de website van
de Rijksoverheid. De boekvorm en grotendeels makkelijk leesbare schrijfstijl
kunnen echter niet verhullen dat het taaie materie bevat. Dat komt allereerst
omdat het een onderzoeksrapport betreft. Bovendien is het een gedegen en
gedetailleerde studie van een complex onderwerp. Zo is ervoor gekozen de
feitelijke wijzigingen in financieel statuut en grondwet zo veel mogelijk te
scheiden van het vooral ambtelijke proces dat tot die wijzigingen leidde. Dat
draagt niet altijd bij aan de helderheid van het boek.
Het eerste hoofdstuk zet de relevante grondwetsgeschiedenis
uiteen. Een belangrijke aanleiding in de jaren zestig voor de wijziging van
het financieel statuut was koningin Juliana’s financiële staat: dat zij op dat
moment jaarlijks inteerde op haar privévermogen werd door het kabinet-Cals
onwenselijk geacht. De aanpassingen vonden echter ook plaats in het licht van
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een gewijzigde invulling van de ministeriële verantwoordelijkheid. Waar van
oudsher het waarborgen van de vrijheid en onafhankelijkheid van de koning
betreffende zijn eigen uitgaven de kern van de financiële verhoudingen was,
stond voortaan de ministeriële verantwoordelijkheid voor de uitgaven van
de koning voorop, althans voor zover die het openbaar belang raakten. Deze
gewijzigde opvatting rechtvaardigde een overheveling van een belangrijk
deel van de kosten naar de relevante hoofdstukken van de Rijksbegroting.
Deze overheveling, samen met het invoeren van een beperkte belastingplicht,
het vaststellen van een inkomen voor de koning en enkele leden van het
koningshuis en een adequate vergoeding van verdere kosten, vormden de
kern van de herzieningsoperatie. Verwarrend in dit hoofdstuk is dat hoewel
de term ‘inkomen’ bij de grondwetswijziging van 1972 kwam te vervallen,
de koning sindsdien nu juist een soort van inkomen krijgt dat met de term
uitkering wordt aangeduid. Dat verwarrende gegeven valt de auteurs zelf niet
aan te rekenen, maar had meer aandacht verdiend.
De politieke en staatsrechtelijke relevantie van deze veranderende
opvatting van de ministeriële verantwoordelijkheid zegt echter weinig
over de totstandkoming van een eventuele ‘geheime belastingdeal’.
In het tweede hoofdstuk beschrijven de auteurs vooral op basis van
archiefmateriaal van de ministeries van Algemene Zaken en Financiën
minutieus het ambtelijke en politieke proces rondom de totstandkoming
van de nieuwe regeling. De keuze om ook het ambtelijke proces mee te
nemen is gerechtvaardigd: de beschrijving laat zien hoe groot de rol van
diverse hoge ambtenaren was. Dit geeft inzicht in de departementale context,
die vaak bij politieke vraagstukken verborgen blijft. Eventuele geheime
afspraken zouden bovendien vermoedelijk daar een basis hebben. Natuurlijk
opereerden de ambtenaren steeds met politieke rugdekking en was er een
‘draagvlakcommissie’ in de vorm van de commissie-Simons (die adviseerde
over de vormgeving van de afschaffing van de belastingvrijdom).
Terecht schuwen de auteurs er ook niet voor de betrokkenheid van
koningin Juliana en prins Bernhard bij de herziening van het financieel
statuut in kaart te brengen. Daaruit blijkt dat een aantal thema’s voor de
vorstin van belang waren: de positie van het hofpersoneel, het gebruik van
jachtslot het Oude Loo en Soestdijk (dit viel onder de kwestie ‘paleizen’) en
1
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de afhandeling rondom de overname van de Kroondomeinen, vooral op de
Veluwe, vanwege de jacht. De complexere financiële zaken liet Juliana over
aan haar belangrijkste financieel adviseurs. Logischerwijs was er vanuit het
koningshuis wel interesse voor de te verwachten hoogte van het inkomen.
In Het inkomen van de Koning wordt duidelijk dat de hoogte van
het inkomen van de koningin in relatie stond met de invoering van de
belastingvrijdom. ‘Het kabinet-De Jong zag zich [. . .] gesteld voor de niet
eenvoudige opgave om tegelijkertijd te voorzien in (gedeeltelijke) opheffing van
de belastingvrijdom en de financiële positie van de koningin te verbeteren’
(241). Of het hier ging om compensatie, was vooral een kwestie van
gezichtspunt. De samenhang was niet rechtstreeks, omdat de verschillende
onderdelen met elkaar in verband stonden en mochten in elk geval niet
benadrukt worden, zo maakt de beschrijving van de standpunten van diverse
betrokkenen duidelijk (hoofdstuk 2).
Er was dus geen sprake van een belastingdeal, concluderen de
auteurs, én deze was niet geheim. Brede politieke steun voor de plannen was
nodig, in casu van de kritische PvdA, om een tweederdemeerderheid voor
de grondwetsherziening te verzekeren. Piet de Jong, de verantwoordelijke
premier, zou de Tweede Kamer al gedurende het proces betrokken hebben,
via de zogeheten ‘seniores’, dat wil zeggen, alle fractievoorzitters. Het lijkt er
echter op dat dit overleg slechts één keer plaatsvond, in december 1967, nog
vóór alle hete hangijzers waren opgelost. Hoewel de auteurs lijken te wijzen
op vaker gepleegd overleg met seniores of individuele fractievoorzitters,
zoals Den Uyl, wordt niet duidelijk hoe vaak en wanneer. Op de conclusie
dat het kabinet de Kamer uitgebreid informeerde door erop te wijzen dat
relevante adviezen als van de commissie-Simons openbaar werden gemaakt en
desgevraagd en waar mogelijk inzicht in kostenposten werd gegeven, valt wel
iets af te dingen. Dit maakte de operatie immers niet geheim. Deze informatie
achterhouden zou in gezonde constitutionele verhoudingen echter ook niet
passend zijn geweest.
Wat was er dan wel aan de hand? In de laatste hoofdstukken en de
conclusie schetsen de auteurs een beeld van een ‘weinig kritisch parlement’
(241). Vanwege de opdracht om ook het latere rapport-Zalm uit 2009 over
deze kwestie in het onderzoek te betrekken, gaan de auteurs ook in op
de periode na 1972. Daaruit blijkt dat de Tweede Kamer pas in de jaren
negentig, na kritische geluiden uit de media, langzaam aandacht kreeg voor
de aanvullende kosten van het koningshuis, zoals beveiliging, reizen en
huisvesting, en de ondoorzichtigheid daarvan omdat die in verschillende
hoofdstukken van de Rijksbegroting zijn ondergebracht. De belangrijke rol
van de media hierin had meer aandacht mogen krijgen, vooral door die in
te bedden in een breder parlementair-historisch perspectief. De groeiende
betekenis van de media voor het optreden van de Tweede Kamer geldt immers
voor veel meer beleidsterreinen.

Het technische karakter van Het inkomen van de Koning maakt dat het
een boek voor fijnproevers is, ondanks de publieke betekenis van het thema.
Lezers met interesse in grondwettelijke techniek, ambtelijke processen en ons
koningshuis komen ruimschoots aan hun trekken.
Erie Tanja, Universiteit Utrecht
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Anne-Marie Mreijen, De Rode Jonker. De eeuw van Marinus van der Goes van Naters 1900-2005
(Amsterdam: Boom, 2018, 374 pp., isbn 9789089533395).
Wie ook maar enige kennis heeft van de geschiedenis van de Nederlandse
sociaaldemocratie, kan Marinus van der Goes van Naters niet zijn ontgaan. In
de recente decennia had dat vooral te maken met de hoge leeftijd van de man.
Toen hij in 2005 als 104-jarige stierf, waren de honderdplussers zeldzamer
dan nu. Zoals dat ook bij Willem Drees het geval was, werkte Van der Goes
van Naters’ gevorderde leeftijd statusverhogend. Journalisten en jonge
sociaaldemocraten vonden het interessant en een eer om bij de excentrieke
Van der Goes op bezoek te gaan in zijn huis in Wassenaar. Onveranderlijk
konden ze dan rekenen op gekruid commentaar op de politiek in het
algemeen en die van de sociaaldemocraten in het bijzonder. Hij had inmiddels
de status van icoon bereikt. En een icoon verdient een biografie. Aan de
inmiddels indrukwekkende reeks levensbeschrijvingen van vooraanstaande
Nederlandse sociaaldemocraten is nu een boek over ‘de rode jonker’
toegevoegd. Er bestonden al diverse artikelen over en audiovisuele portretten
van Van der Goes, naast de in 2007 gepubliceerde, aan hem gerichte brieven
van zijn vriend Herman Wiardi Beckman.
Historica Anne-Marie Mreijen onderzoekt in haar proefschrift waarop
de status van Van der Goes is gebaseerd. Hij droeg tijdens zijn leven actief
bij aan de opbouw van zijn imago. Mreijen analyseert die beeldvorming en
gaat na in hoeverre die wordt gesteund door de inhoud van zijn activiteiten.
Daartoe onderzocht ze zijn autobiografie Met en tegen de tijd (1980) en talloze
andere bronnen die haar hoofdpersoon in een zorgvuldige selectie naliet,
zoals interviews en briefwisselingen met diverse vrienden en collega’s. Het
resultaat is een rijk boek dat leest als een intellectuele oefening, omdat Van der
Goes vooral dat blijkt te zijn: een intellectueel in de politiek. Als aristocraat
was hij een eenling in zijn partij, een positie waarover hij zich naar buiten toe
ongemakkelijk betoonde, maar die hij bij nader onderzoek toch belangrijk
vond. Vooral in zijn latere leven deed hij er veel aan om de familiegeschiedenis
en de daaraan verbonden adellijkheid in ere te houden. Ondertussen bleef hij
een vreemde eend in de rode bijt, iemand die zich bij de arbeiders niet op zijn
gemak voelde en omgekeerd. Dit bleek op pijnlijke wijze toen hij in de vroege
jaren dertig op verzoek van het bestuur van de sdap een paar jaar in Heerlen
verbleef om daar in dienst van de partij en de vakcentrale nvv te werken
als advocaat, leidinggevende jurist en bestuurder bij scholingsinstanties.
Hij had meer voeling met de rooms-katholieke elite dan met zijn eigen

Published by Royal Netherlands Historical Society | knhg
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
doi: 10.18352/bmgn-lchr.10629 | www.bmgn-lchr.nl | e-issn 2211-2898 | print issn 0165-0505

arbeidersachterban, niettegenstaande het antagonisme tussen de twee zuilen
in het Limburgse.
Mreijen besteedt het leeuwendeel van haar boek aan de publieke
verrichtingen van Van der Goes. Vermoedelijk liet het bronnenmateriaal ook
niet veel anders toe. In Van der Goes’ autobiografie en andere gepubliceerde
bronnen vond Mreijen informatie over zijn publieke activiteiten, en
persoonlijke gegevens distilleerde ze uit de briefwisselingen van Van der
Goes met naasten, onder wie zijn vrouw Anneke van der Plaats. Interessant is
dat juist deze briefwisseling buiten het door hemzelf geconstrueerde archief
bleef. Van der Goes en Van der Plaats waren zestig jaar met elkaar getrouwd tot
Annekes dood in 1985 hen scheidde. Het huwelijk bracht vijf kinderen voort,
van wie de oudste in 1929 op driejarige leeftijd overleed, wat voor beiden een
traumatische ervaring was.
Van der Goes behoorde tot de selecte groep van sociaaldemocraten,
tot wie ook het echtpaar Wibaut kan worden gerekend, die er vrijzinnige
opvattingen over het huwelijk op na hield. Van der Goes vond eveneens dat
buitenechtelijke relaties geoorloofd waren en praktiseerde dat ook zelf, zowel
met enkele mannen als met vrouwen. Zijn vrouw stelde dit niet altijd op prijs.
In het algemeen krijg je de indruk dat, zoals het bij linkse intellectuelen vaker
het geval was, er in theorie gelijkheid tussen de seksen bestond, maar in de
praktijk ‘’s mans haan toch koning kraaide’. Anneke van der Goes van Naters –
van der Plaats was eveneens advocate en actief partijlid, maar het beroep van
haar man kwam altijd op de eerste plaats, wat zij overigens onderschreef.
Door zijn hoge leeftijd heeft Van der Goes belangrijke gebeurtenissen
van de twintigste eeuw ten volle meegemaakt en er ook een rol in gespeeld.
Mreijen heeft dit uitputtend en kritisch te boek gesteld. Van der Goes hoorde
bij de groep jonge intellectuelen binnen de sociaaldemocratie die in navolging
van Hendrik de Man, Willem Banning en Koos Vorrink de beweging in de
jaren dertig op het spoor van de vernieuwing zette, zodat de partij acceptabel
werd als regeringspartner vlak voor en zeker na de Tweede Wereldoorlog.
Zijn denkbeelden vormden in dit opzicht een opvallende constante: zowel
in de sdap als in de PvdA pleitte hij voor de zogenaamde functionele
decentralisatie bij het bestuur van het land en van de samenleving; een vorm
van corporatisme, waarbij het gemeenschapsbelang goed gewaarborgd diende
te zijn. De mate van gemeenschapsbelang was tegelijk een geschilpunt met
de rooms-katholieken. Maar de corporatieve gedachte op zich verenigde de
beide stromingen en legde mede de basis voor de Rooms-Rode coalities in de
jaren veertig en vijftig, waarvan Van der Goes een warm voorstander was. Zijn
bijdrage in dit opzicht is waardevol te noemen.
Mreijen noemt Van der Goes ‘een politiek dier’ (276). Bij die
kwalificatie kun je vraagtekens zetten, omdat het associaties oproept met
iemand die het machtsspel beheerst. Dit was bij Van der Goes echter in
onvoldoende mate het geval. Een goede politicus heeft geduld, weet op het
juiste moment te zwijgen, kan tactisch en subtiel opereren en sluit de juiste

bondgenootschappen. Dit waren allemaal vaardigheden waarin Van der
Goes niet excelleerde. Hij hield van de politiek, maar was te eigenzinnig, te
ijdel en te weinig empathisch om zich op hoog niveau te handhaven. Het
duidelijkst bleek dit bij zijn gedrag betreffende de Indonesische kwestie,
toen hij herhaalde malen voor de troepen uitliep en onhandige uitlatingen
deed. Noodgedwongen moest hij aftreden als fractievoorzitter in de Tweede
Kamer in 1951. De parlementaire journalisten gaven hem destijds de
bijnaam ‘Van der Smoes van Flaters’ (198). Tot zijn verdediging kan worden
aangevoerd dat deze kwestie een van de moeilijkste was uit de geschiedenis
van de PvdA, die de partij tot op het bot verdeelde. Van der Goes heeft zeker
ook successen geboekt als parlementariër. Op zijn initiatief in 1947 kwam
er een parlementaire enquête naar het regeringsbeleid tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Ook slaagde hij erin om in de jaren 1948 en 1949 samen met
Jos Serrarens, een collega van de kvp, drie moties aangenomen te krijgen
waarin het parlement zich uitsprak voor een federatief, democratisch
gecontroleerd Europa.
Van der Goes kwam het beste tot zijn recht als hij betrekkelijk
solitair zijn gang kon gaan. Als afgevaardigde ging hij naar diverse Europese
instituties en ontwikkelde hij zich in de jaren zestig tot een gewaardeerde
Afrikaspecialist. Maar daar stond hij betrekkelijk alleen in. Hij was veel op reis
en voelde zich dan in zijn element. De positieve kant van zijn eigenzinnigheid
openbaarde zich in Van der Goes’ moed. Als Kamerlid nam hij in de late jaren
dertig geen blad voor de mond als het erom ging de nazi’s te attaqueren en de
vervolging van de Joden te kritiseren. Dit bleef bij de nsb niet onopgemerkt.
Van der Goes werd dan ook samen met andere leidende intellectuelen en
politici in diverse interneringscentra ondergebracht tijdens de oorlog.
Mreijen is erin geslaagd een boeiend en leesbaar profiel te schetsen van
een politicus die de kwaliteiten miste om in de voorste gelederen overeind
te blijven, maar die dankzij zijn verdiensten als intellectueel en jurist en
door zijn moed toch een belangrijke bijdrage leverde aan de politiek en de
sociaaldemocratie.
Anneke Ribberink, Vrije Universiteit Amsterdam
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Lia van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeenschap. Jaargeboden in Peelland, circa 1300-1795
(Hilversum: Verloren, 2018, 455 pp., isbn 9789087047047).
De organisatie van gemeenschappen in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch kent
vanaf de middeleeuwen tot het einde van het ancien régime een dynamische
ontwikkeling. Deze ontwikkeling werd in het verleden doorgaans bestudeerd
door historici die geïnteresseerd waren in lokale politieke en juridische
instellingen. Hun onderzoeksresultaten leverden echter vaak slechts een beeld
op van afzonderlijke gemeenschappen, vastgelegd in vele lokale dorps- en
stadsgeschiedenissen, zoals die van Jean Coenen over verschillende NoordBrabantse dorpsgemeenten en die van Adrianus Marinus Frenken over de stad
Helmond. In Martien van Asseldonks in 2002 verschenen vergelijkende studie
naar de instellingen in de Meierij wordt dit beeld al genuanceerd.
Ook Lia van Zalinge-Spooren wil nadrukkelijk uitstijgen boven het
beperkte perspectief van lokale geschiedschrijving. Ze doet dat door middel
van een vergelijking van de organisatie van verschillende gemeenschappen
in Peelland, een van de kwartieren van de Meierij. In Gemeint en gemeenschap
bestudeert ze de organisatie van gemeenschappen aan de hand van hun
jaargeboden. Dit zijn regels die gemeenschappen in veel gevallen zelf op
mochten stellen voor het beheer van hun gemene gronden (of gemeintes)
en deze regels werden jaarlijks vernieuwd. De heer van deze gemene
gronden, hetzij de hertog van Brabant of een lokale edelman, stelde wel
de kaders op in een uitgiftebrief waarmee hij deze aan een of meerdere
gemeenschappen had toegezegd. Al in de middeleeuwen bestonden gemene
gronden niet alleen uit door de gemeenschap gedeelde gronden, maar ook
uit percelen die particulier konden worden verbouwd en verkocht. Deze
percelen moesten na de oogst wel open blijven liggen, zodat alle leden
van de gemeenschap er vee konden weiden. Gedurende de zestiende en
zeventiende eeuw veranderden de bezitsverhoudingen in de gemeintes,
omdat de eigenaren van particuliere percelen deze steeds meer als hun
eigendom gingen zien. Ook stelden gemeenschappen en bestuurders steeds
meer regels op om de gemeintes zo profijtelijk mogelijk te gebruiken. Steeds
zochten gemeenschappen een balans tussen vraag en aanbod. Zo mocht
in 1499 in de Bakelse gemeint iedere rechthebbende nog heide maaien,
maar was dit in 1627 alleen nog toegestaan aan veehouders (181). Andere
bepalingen regelden hoeveel turf gebruikers mochten steken of hoeveel
vee ze mochten weiden. Met haar vergelijkende studie van de jaargeboden
zoekt de auteur naar verbanden tussen de ontwikkeling van de organisatie
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van de gemeintes, de organisatie van gemeenschappen en het ontstaan van
lokaal bestuur.
De focus van de studie ligt op de zestiende en zeventiende eeuw,
omdat de meeste jaargeboden pas bewaard zijn vanaf de zestiende eeuw.
In het eerste deel van haar boek onderwerpt de auteur de overgeleverde
jaargeboden aan een uitgebreide inhoudelijke vergelijking. Dit levert veel
specifieke gegevens op over regels met betrekking tot het gebruik van
particuliere percelen en publieke delen van de gemeintes (hoofdstuk 4) en de
organisatie van de gemeenschappen (hoofdstuk 5). De belangrijkste conclusie
die de auteur hier trekt is dat de gebruiksgemeenschappen van gemeintes in
Peelland voornamelijk exclusieve groepen waren. Voor individuen die de
gemene gronden wilden bewerken of gebruiken volstond het lidmaatschap
van de gemeenschap immers niet, maar ze moesten ook aan bepaalde
financiële voorwaarden voldoen (vooral: kunnen bijdragen aan de lasten
van de gemeenschap). Dit sloot inwonende familieleden, personeelsleden
en armen natuurlijk uit. Mensen van buiten de gemeenschap konden zich
eveneens inkopen in de gemeintes, maar alleen ter verkrijging van beperkte
gebruiksrechten. Opvallend is het gegeven dat ook regels die niets met het
gebruik van de gemeintes te maken hadden hun weg naar de jaargeboden
vonden. Dit zijn regels die op een andere manier relevant waren voor leden
van de gemeenschap, bijvoorbeeld met betrekking tot handel, zondagsrust en
de verspreiding van besmettelijke ziektes.
Het tweede deel van het boek volgt de verandering in organisatie van
de jaargeboden (hoofdstuk 8), het ontstaan van bestuursstructuren in de
Peellandse gemeenschappen (hoofdstuk 9) en de uitbreiding van het publieke
domein (hoofdstuk 10). Het ontstaan van bestuursstructuren wordt door de
auteur niet ingebed in een proces van staatsvorming en centralisering, maar
gevolgd vanuit de interne organisatie van de gemeenschappen. Zowel in
de organisatie van gemeenschappen als van de jaargeboden vond namelijk
een verschuiving plaats van besluitvorming door belanghebbenden naar
besluitvorming namens belanghebbenden. In de loop van de zeventiende
eeuw (in de stad Helmond al vanaf eind veertiende eeuw) namen bestuurders
steeds vaker het initiatief om regels op te stellen met een beroep op goede
‘politie’: ze ontleenden het recht regels op te stellen aan hun plicht om bij te
dragen aan het welzijn van de samenleving. De auteur toont overtuigend aan
hoe deze toenemende regelgeving vanuit colleges van bestuurders voldeed
aan een behoefte die door de leden van de gemeenschappen zelf werd gevoeld.
De tussenliggende hoofdstukken (6 en 7) dienen om de kloof
tussen de uitgifte van de gemene gronden vanaf ca. 1300 en de bewaarde
jaargeboden vanaf ca. 1500 te dichten. Door de overgeleverde jaargeboden
te vergelijken met de uitgiftebrieven van de gemene gronden, reconstrueert
de auteur de laatmiddeleeuwse ontwikkeling van de jaargeboden. Aan de
hand van een vergelijking van de jaargeboden met boetes in de Peellandse
schoutsrekeningen uit de late vijftiende en zestiende eeuw maakt de auteur

aannemelijk dat jaargeboden hebben bestaan in alle gemeenschappen
die recht hadden op zelfstandig beheer van hun gemeint (hoofdstuk 7). De
overlevering van jaargeboden was afhankelijk van het bestaan van een centrale
archivering, met andere woorden: of een complex gemene gronden binnen de
jurisdictie van één schepenbank viel die hiervoor zorg kon dragen.
Door zich niet te concentreren op de ontwikkelingen binnen een
enkele gemeenschap weet de auteur uit te stijgen boven een strikt lokaal
perspectief, zoals ze zich in de theoretische introductie expliciet voorneemt
(63). Toch was een bredere geografische inkadering wenselijk geweest. De
brongerichte benadering biedt veel inzicht in details over het leven en de
organisatie ervan binnen de verschillende Peellandse gemeenschappen, maar
hierdoor zijn vooral de hoofdstukken 4 tot en met 7 tamelijk descriptief
van aard en laat de overkoepelende analyse daar op zich wachten tot de
hoofdstukconclusies. De conclusies blijven veelal beperkt tot de Peellandse
context en vergelijkingen met naburige regio’s of vorstendommen worden
maar zelden getrokken, waardoor helaas niet duidelijk wordt hoe de situatie
in Peelland zich verhield tot die in andere gebieden. Ook de theoretische
discussie over middeleeuwse en vroegmoderne gemeenschappen dient vooral
om de Peellandse situatie te duiden, terwijl de gezochte aansluiting bij het
werk van Karl Siegfried Bader en de communalismetheorie van Peter Blickle
(27-39) de basis had kunnen zijn voor een vergelijking met naburige regio’s.
Hier staat tegenover dat de keuze voor de diepte zeker haar vruchten
afwerpt. Het boek biedt een afgerond verhaal en een vrij volledig beeld van
de ontwikkeling van de jaargeboden, de organisatie van gemeenschappen
en hun omgang met de gemeintes. Door niet te vertrekken vanuit de
instituties maar vanuit de regels die gemeenschappen zelf opstelden, weet
de auteur dicht te naderen tot wat leden van gemeenschappen bezighield.
Hiermee biedt ze tegenwicht tegen meer traditionele studies die de
organisatie van gemeenschappen bestuderen via instituties of in het kader
van staatsvormingsprocessen. Dit alles maakt dat Gemeint en gemeenschap
niet slechts een detailstudie is van de ontwikkeling van jaargeboden
binnen een kwartier van een Brabants district, maar ook relevante
onderzoeksperspectieven biedt voor andere regio’s en vorstendommen in de
Nederlanden.
Arend Elias Oostindiër, Universiteit van Amsterdam
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Peter Malcontent, Een open zenuw. Nederland, Israël en Palestina (Amsterdam: Boom, 2018, 312 pp.,
isbn 978 90 244 205 37).
In Een Open Zenuw. Nederland, Israël en Palestina vraagt Peter Malcontent zich
af waarom het in Nederlandse wetenschappelijke kringen stil blijft wanneer
het ‘Israël/Palestina-conflict’ ter sprake komt.1 Hij relateert dit stilzwijgen
aan het gegeven dat het ‘conflict’ altijd een ‘open zenuw’ is geweest voor de
Nederlandse regering en dat de emoties op politiek, wetenschappelijk en
publiek niveau vaak hoog oplopen. Volgens Malcontent ontbreekt het in
deze debatten aan nuance en historisch besef. Door middel van uitgebreide
historische documentatie en analyses biedt Een Open Zenuw nieuwe inzichten
in de ontstaansgeschiedenis van dit ‘conflict’ en de Nederlandse rol erin.
In tegenstelling tot de beperkte en verouderde bestaande literatuur,
die zich voornamelijk richt op de verhouding tussen Nederland en Israël of
zich limiteert tot specifieke perioden in de geschiedenis van het ‘conflict’,
biedt Malcontent voor het eerst een wetenschappelijke interpretatie van
de integrale geschiedenis van de Nederlandse houding ten opzichte van
het Israël/Palestina-conflict. Hij kijkt daarbij niet simpelweg naar de vraag
‘hoe kunnen we een einde maken aan het conflict?’, maar richt zich op de
bredere historische context die tot het conflict heeft geleid.2 Verfrissend is
Malcontents poging verder te kijken dan het incomplete historisch geheugen
dat het ontstaan van ‘het conflict’ kenmerkt als na 1945. Anders dan de meeste
bestaande studies schenkt Malcontent ook gedegen aandacht aan de wijze
waarop de Palestijnse kwestie in de Nederlandse context vorm kreeg en hoe
deze, in tegenstelling tot Israël, constant het onderspit delfde. De schrijver
beroept zich op breed onderzoek in het archief van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en informatie uit interviews met voormalige ministers
van Buitenlandse Zaken en diplomaten, zoals Dries van Agt, Jozias van
Aartsen, Ben Bot, Bert Koenders, Koos van Dam en Robert Serry. Twee vragen
staan in het onderzoek centraal: ‘Waarom is Nederland – een land dat er al
decennia prat op gaat de mensenrechten hoog in het vaandel te hebben – nooit
met zijn volle gewicht achter het Palestijnse recht op zelfbeschikking gaan
staan?’ en: ‘Hoe komt het dat Nederland anno 2017 nog steeds geldt als een
relatief pro-Israëlisch land’?
In acht hoofdstukken gaat Malcontent op zoek naar een antwoord
op deze vragen, waarbij hij tot de conclusie komt dat de Nederlandse
houding ten opzichte van Israël en de Palestijnen gekenmerkt wordt door
een algeheel politiek beleid van ‘neutraliteit’ en ‘stilzwijgen’ rondom het
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Zionistisch project tussen 1917 en 1949, onaantastbare steun voor Israël in
de jaren vijftig en zestig en noodgedwongen aandacht voor de Palestijnse
oproep tot zelfbeschikking na 1967 onder druk van andere Europese
lidstaten. Centraal staan Nederlands politiek-economisch eigenbelang,
schuldgevoelens met betrekking tot het Nederlandse aandeel in de Holocaust
en de ongenuanceerde wij-zij retoriek van na 9/11, die geleid heeft tot het
in de publieke verbeelding over één kam scheren van de Palestijnse strijd
tot zelfbeschikking met islamistisch georiënteerd terrorisme. Malcontents
boek brengt belangrijke nuances aan in de huidige openbare politieke
en wetenschappelijke debatten over Israël en de Palestijnen door te laten
zien hoe de Israëlische agressie jegens de Palestijnen telkens weer wordt
ondergesneeuwd door Nederlands en Israëlisch eigenbelang, vooroordelen en
pragmatisme.
Om zijn analyse kracht bij te zetten, geeft Malcontent vooral aandacht
aan die momenten in de geschiedenis waarop er meer ruimte was voor kritiek
op Israël, onder andere tijdens de regeringsperioden van Menachem Begin,
Ariel Sharon en Benjamin Netanyahu. Ironisch genoeg betekende kritiek op
Israël niet direct een groeiende Nederlandse sympathie voor het Palestijns
recht op zelfbeschikking. Malcontent maakt een belangrijk onderscheid
tussen humanitaire en economische steun voor de Palestijnen na 1948 – het
meest karakteristiek is Malcontents verslag van Nederlandse financiële steun
voor het bouwen van een haven in Gaza, die tijdens de bouw tweemaal werd
platgewalst door het Israëlische leger – en politieke steun voor het Palestijnse
recht op zelfbeschikking, die grotendeels uitbleef om de relatie met Israël
en de Verenigde Staten niet te compromitteren. Tot op de dag van vandaag
staat Nederland bekend als een van de meest pro-Israëlische lidstaten in de
Europese Unie en heeft het de reputatie dat het het voortouw neemt bij het
blokkeren van moties die Palestijnse zelfbeschikking hopen te bevorderen.
Naast de grondig gedocumenteerde verslagen van Nederlandse
en Europese politieke beslissingen, moties, humanitaire en economische
steun, inmenging en terughoudendheid jegens het ‘conflict’ is er een aantal
andere zaken die Malcontents boek bijzonder maakt. Malcontent begint
met een uiteenzetting van de relatie tussen de zionistische beweging en
Europese grootmachten als het Verenigd Koninkrijk en Nederland in fin de
siècle Europa. Hij plaatst zionistische belangen binnen een bredere context
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van zowel oplaaiend Europees nationalisme en imperialisme als groeiend
antisemitisme. Nederland zelf stelde zich lange tijd terughoudendheid op
ten opzichte van het zionisme. Een belangrijke kwestie die Nederland er tot
1949 van weerhield zich publiekelijk achter het zionisme en Israël te scharen,
was de koloniale bezetting van Nederlands-Indië. Angst voor onrust onder de
grotendeels islamitische bevolking van Nederlands-Indië leidde er zelfs toe
dat Nederland, onder druk van Europese landen, een van de laatste was die de
staat Israël na 1948 officieel erkende. Pas in de jaren dertig boog de regering
zich met weinig enthousiasme over het zionisme, toen nsb-Kamerleden
voorstelden Nederlands andere kolonie, Suriname, te schenken aan de
zionisten als een Joods tehuis. Nadat het Nederlands koloniaal eigenbelang
teloor was gegaan, transformeerde Nederland zich in de jaren vijftig tot
een van de meest uitgesproken pro-Israëlische landen van Europa. Hoewel
de Palestijnen niet volledig uit het Nederlandse vizier verdwenen, bleef de
Nederlandse steun aan hen slechts van humanitaire aard.
Een tweede belangwekkend aspect is Malcontents uitweiding over
sociaal-maatschappelijke krachten die wel of geen invloed hebben gehad op
het Nederlandse regeringsbeleid ten opzichte van Palestina. Centraal hierin
staan de sociaal-politieke marginalisering van het Nederlands PalestinaKomitee (npk) en de successen van de pro-Israël lobby onder leiding van het
Centrum Informatie en Documentatie Israël (cidi) en haar banden met de
Nederlandse regering. In deze context is Malcontents stilzwijgen over de
Palestijnse Boycot, Desinvestering en Sancties Beweging (bds) opvallend. In
2004 riepen meer dan honderd Palestijnse maatschappelijke organisaties in
navolging van de boycotbeweging in het Zuid-Afrika van de Apartheid op
tot een internationale boycot, desinvestering en sancties van Israël totdat dit
land zich aan internationale verdragen en mensenrechten houdt. Malcontent
noemt kort Uri Rosenthals aanval op de Nederlandse hulporganisatie icco in
2011. icco werd door Rosenthal op het matje geroepen voor haar financiële
steun aan het bds-gezinde journalistieke platform Electronic Intifada (ei).
Malcontents aandacht voor de rol van de bds-beweging limiteert zich tot dit
enkele incident, en dat terwijl de bds-beweging al sinds haar oprichting in
2004 zowel de Nederlandse politiek als ook pro-Palestijnse en pro-Israëlische
groeperingen in Nederland structureel beïnvloedt. Dit is onder andere terug
te zien in parlementaire discussies over het correct labelen van producten uit
illegale Israëlische nederzettingen, oproepen tot de boycot van Israëlische
staatsgesubsidieerde culturele instellingen, pogingen van het cidi om
universitaire aangelegenheden te blokkeren en wetenschappers die zich
richten op Israël-kritiek te intimideren.3
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Een Open Zenuw. Nederland, Israël en Palestina is een belangrijk boek dat in
de Nederlandse wetenschappelijke, politieke en publieke context een nieuwe
impuls kan geven aan ongenuanceerde en vastgeroeste vooronderstellingen
die het Nederlandse Israël/Palestina-debat al decennia lang in hun greep
houden. Het boek biedt geen oplossing voor dit politieke vraagstuk, maar
presenteert, misschien nog wel belangrijker, een nieuwe manier om het te
begrijpen.
Mikki Stelder, Universiteit van Amsterdam
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Johanna Maria van Winter, Middeleeuwers in drievoud. Hun woonplaats, verwantschap en
voeding. Middeleeuwse Studies en Bronnen, clxvii (Hilversum: Verloren, 2017, 470 pp.,
isbn 9789087046705).
Op 22 december 1988 nam Johanna Maria van Winter afscheid als hoogleraar
Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Dertig jaar later is
ze nog steeds actief als onderzoeker en rapporteert ze nog regelmatig haar
bevindingen aan zowel academici als historisch geïnteresseerden. In 2017
publiceerde Van Winter ter gelegenheid van haar negentigste verjaardag
Middeleeuwers in drievoud. Hun woonplaats, verwantschap en voeding. Deze bundel
bevat haar verzamelde publicaties uit de periode 2007-2017 die eerder
verschenen in internationale congresbundels en vaktijdschriften en op
publiekswebsites (vensteropdevecht.nl; isgeschiedenis.nl). Anderstalige
publicaties vertaalde Van Winter voor deze bundel naar het Nederlands. Na
een terugblik op haar loopbaan als historica, volgen achtentwintig bijdragen
over topografie, adel en voeding.
De eerste vijf artikels concentreren zich op de topografie van stad
en provincie Utrecht en gaan over uiteenlopende onderwerpen als de
territoriale machtsverhoudingen in de Vechtstreek tijdens de middeleeuwen
en de laatmiddeleeuwse vestigingsgeschiedenis van het Utrechtse gasthuis
Leeuwenbergh. Verwantschapsbanden van adel en ridderschap in de
Noordelijke Nederlanden tijdens de vroege en volle middeleeuwen staan
centraal in de volgende vijf essays. Van Winters interesse in dit thema
kwam al naar voren in haar proefschrift uit 1962 over ministerialiteit en
ridderschap in Gelre en Zutphen. Een in de bundel opgenomen artikel over
adel en ridderschap in Gelre tussen de tiende en de dertiende eeuw sluit
duidelijk aan bij dit promotieonderzoek. In de studie van Van Winter en Luit
van der Tuuk over de overgang van het Deense naar het West-Friese bewind
in de Nederlandse kustregio’s is ook het thema ‘topografie’ geïntegreerd.
Dit maakte het voor de beide auteurs mogelijk om op zoek te gaan naar de
machtsbasis van de heersers in Kennemerland, die ze in Egmond situeren.
Door de complexiteit van de materie zijn de bijdragen over de adellijke
verwantschapsbanden soms moeilijk te volgen voor iemand die niet
vertrouwd is met de specifieke context ervan.
Tijdens het vorige decennium lag het zwaartepunt van Van Winters
onderzoek bij voeding en gezondheid in de middeleeuwen. De overige
achttien artikels in de bundel gaan dan ook over dit thema. Dit deel van
het boek is het meest divers en bevat bijdragen over de middeleeuwse
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eetcultuur en gezondheidsleer, maar evenzeer over de hedendaagse perceptie
daarvan. De lezer krijgt zelfs enkele authentieke middeleeuwse recepten
voorgeschoteld. Waar de artikels uit het eerste en tweede deel van de bundel
zich concentreren op respectievelijk Utrecht en het huidige Nederland,
verruimt Van Winter hier haar blik en plaatst ze haar onderzoek in een
ruimere Europese context. Verschillende hoofdstukken gaan over de regimina
sanitatis, een literair genre met culinaire richtlijnen en gezondheidsregels die
per maand of seizoen zijn geordend. Daarbij komt Van Winter tot de conclusie
dat de vroegmiddeleeuwse regels per maand, in tegenstelling tot de latere
seizoenvoorschriften, geen culinaire functie hadden en dat ze evenmin te
bestempelen zijn als ‘kloostergeneeskunde’, zoals vaak wordt aangenomen
(306-307). Volgens van Winter waren die bedoeld voor de lichamelijke
reiniging van clerici met het oog op de heilige dienst van de liturgie.
De titel van het boek Middeleeuwers in drievoud is ruim en daardoor
mogelijk wat misleidend. ‘Gewone middeleeuwers’ staan niet centraal
in deze bundel. In de bijdragen over verwantschapsbanden van de adel
is dit vanzelfsprekend, maar in het deel over topografie gaat de auteur in
op territoriale machts- en bezitsverhoudingen van heren en religieuze
instellingen en niet op gewone woonhuizen. In dit geval kan het titelwoord
‘woonplaats’ lezers op het verkeerde been zetten. In de artikels over
voeding ligt de nadruk eveneens op de hogere strata van de middeleeuwse
samenleving. Van Winter merkt zelf meermaals op dat de middeleeuwse
kookboeken waarop ze zich beroept enkel ‘de recepten van de bovenlaag
van de bevolking’ bevatten (336). Daarenboven is het nog maar de vraag
wie het daadwerkelijke publiek was van de verschillende voedings- en
gezondheidsvoorschriften.
Doorheen de hele bundel beroept Van Winter zich op een breed
scala aan bronnen, van Karolingische oorkonden over hoogmiddeleeuwse
necrologia tot zestiende-eeuwse kookboekjes. Daarnaast heeft ze oog
voor de inbreng van andere disciplines. In het artikel over de verhouding
tussen Utrecht en Dorestad tijdens de vroege middeleeuwen schetst ze
de ontwikkeling van het Utrechtse Domplein op basis van onder meer de
resultaten van recente archeologische opgravingen. In het onderzoek naar
voeding speelt de iconografie een rol, zoals in het essay over de allegorische
betekenis van een zeventiende-eeuws stilleven. Ook de digital humanities laten
hun sporen na in het werk van Van Winter. Zo steunt ze op het Utrechtse
HisGis van Ad van Ooststroom voor haar analyse van de bezitsverwerving
door religieuze instellingen in het Nedersticht tijdens de vroege en volle
middeleeuwen. Het is jammer dat de gis-kaart met bezitsverhoudingen die
het uitgangspunt voor deze studie vormt niet werd opgenomen.
Een grote diversiteit kenmerkt het boek dus op het vlak van
onderwerpen, bronnen, invalshoeken en methoden. Wat betreft de
wetenschappelijke kwaliteit zijn de verschillende teksten evenzeer divers. Af
en toe vertrekt Van Winter vanuit een concrete onderzoeksvraag, zoals: welke

rol speelde de bisschop bij de stichting van de elfde-, twaalfde- en dertiendeeeuwse kloosters en kapittels? (75), of: hoe moeten we ons de overgang van
het bewind van de Denen naar de Westfriese graven voorstellen? (105) en:
zijn de Regimina duodecim mensium als kloostergeneeskunde te beschouwen?
(305). Meestal hebben de artikels echter een behoorlijk descriptief karakter.
Soms valt dat te verklaren doordat de teksten uit hun oorspronkelijke context
zijn gelicht. De zeer beschrijvende bijdrage over IJsselstein was bijvoorbeeld
oorspronkelijk een lemma in een naslagwerk.
In de meeste artikels ontbreekt bovendien een expliciete situering
van het onderzoek in de bredere historiografie. Wanneer Van Winter wel
in discussie treedt met andere auteurs, gaat het vaak om specialistische
debatten over concrete problemen, zoals de identificatie van een bepaalde
persoon of de interpretatie van een toponiem. Van Winters hypothese over de
gezondheidsregels per maand, waarmee ze zich duidelijk afzet tegen eerdere
interpretaties van deze bron, vormt een uitzondering. Meestal blijft het echter
onduidelijk wat de relevantie of het vernieuwende van Van Winters studies is
ten opzichte van de bestaande historiografie.
Eerder dan voor een academisch publiek lijkt deze bundel mij dan ook
vooral relevant voor een breed publiek van historisch geïnteresseerden. ‘Dit is
een bundel,’ aldus Van Winter, ‘voor een Nederlandstalig lezerspubliek over
een drietal aspecten van de eigen vaderlandse geschiedenis in breed Europees
en zelfs Euro-Aziatisch verband’ (7). Van Winter heeft zich gedurende haar
hele loopbaan beziggehouden met de vertaalslag van het historisch onderzoek
naar de bredere samenleving door publieksgerichte publicaties en activiteiten.
Dit komt duidelijk naar voren uit het interview met Van Winter dat ook is
opgenomen in deze bundel (429-433). De bijdragen over de adel mogen dan
nogal specialistisch zijn, de artikels over voeding zijn goed toegankelijk
voor een breed publiek en zullen menig historisch geïnteresseerde boeien.
Ook deze bundel zal dus ongetwijfeld op een ruime belangstelling kunnen
rekenen.
Ward Leloup, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent
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Ronald Kroeze, André Vitoria, and Guy Geltner (eds.), Anticorruption in History. From Antiquity to
the Modern Era (Oxford: Oxford University Press, 2018, 446 pp., isbn 9780198809975).
This volume bundles essays that address the history of corruption from
Antiquity to the present day. The different chapters presented in the volume
are the result of research that was conducted under the umbrella of the
interdisciplinary anticorrp project, which clusters twenty research groups
(of inter alia historians, political scientists and public policy scholars)
from fifteen eu countries. This project seeks to analyse corruption from an
historical perspective, also in order to track the developmental characteristics
of successful anticorruption strategies. The main vantage points of the book,
and of the historians who wrote the chapters, can be linked to intellectual
and political history. As a result, throughout the chapters corruption is
brought into connection with state building and power struggles: the
theories and discourses that stand close to these topics are often referred to.
Several authors add nuances to the ‘modernity thesis’ on corruption. This
thesis holds that only from the Enlightenment onwards corruption came to
acquire its present-day meaning of a criminal offense in the public sphere,
whereas before that time the concept was mostly used in a moral sense. The
essays in this volume disentangle and assess the teleological assumptions
packed within the ‘modernity thesis’: they zoom in on the contextual
implications of the rhetorical use of notions such as ‘corruption’ and clearly
demonstrate that anticorruption campaigns or low corruption rates were
not always the product of the rise of the administrative state or a proxy of
democracy. Guy Geltner, for example, shows that audit procedures in latemedieval Perugia were as regularly practised in the communal as well as in the
signoria era. James Kennedy and Ronald Kroeze point to the conclusion that
in the Kingdom of the Netherlands governing by elites did not prevent the
continued application of high moral standards for public officers. Common
assumptions are challenged. Andreas Bågenholm for example demonstrates
that early nineteenth-century Sweden provides arguments for anticorruption
strategies and officers as being an integral part of state building mechanisms,
rather than responses to widespread corruption.
Many essays, including the ones by André Vitória and John Watts,
highlight aspects of politicisation. In the later Middle Ages, in France,
England and Portugal, anticorruption laws and trials were more common
when the political clout of monarchs was under attack. Several chapters read
as illustrations of the diverse use and contents of such notions as treason,
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embezzlement, bribery and patronage. Valentina Arena argues that in Roman
times a one-time gift could be considered a liberalitas. Such a donation was
in breach with the fides that structured political ties between citizens and
their rulers. However, regular payments were regarded as normal practices
of patronage relating to this same fides. For Abbasid and Ummayad Iraq,
Maaike van Berkel points to a comparable distinction between allowable,
unconditional gifts and bribery, which was concerned with conditional
donations.
One conclusion that runs through the book states that allegations of
corruption are to be situated in a grey zone. They often related to practices
that were officially condemned but which in practice were – often implicitly
– considered acceptable (see, for example, the chapters by John Watts and Jens
Ivo Engels). Whereas for the medieval and early modern period moralising
approaches have been considered as evidence of the abovementioned
‘modernity thesis’, many essays clearly demonstrate that the ambivalence of
grey zones and the accompanying frictions between morals and law that come
along with it existed throughout all periods addressed in the volume. Most
authors in the volume proffer the view that practices such as patronage but
also of embezzlement could be condoned, even with legal rules in place that
prohibited them (see for example the chapter by Francisco Andújar Castillo,
Antonio Feros and Pilar Ponce Leiva on early modern Spain).
The anticorruption efforts that are studied in the essays are diverse.
Ronald Kroeze’s chapter on the Lockheed and Flick-affairs takes into account
the implementation of anticorruption laws, but for other chapters the reader
sometimes wonders how many cases were exposed and/or brought to the
courts in the periods and countries analysed. Another minor point of critique
is the lack of links between the theme of corruption and other topics such as
financial scandals (collapses of banks, white-collar crime) and state-sponsored
trade (except for the Dutch East India Company, which is briefly mentioned
in the chapter by James Kennedy and Ronald Kroeze). The John Law scandal
and the South Sea Bubble, both involving public-private co-operations, are
not mentioned in the book. One wonders to what extent a comparison of
corruption in the public sphere with similar problems in these areas would
reinforce the abovementioned ‘grey zone idea’, as well as the blend of ethics,
politicization and law. All in all, the analytical and conceptual rigour of the
volume’s chapters is high. This book provides a profound and rich historical
analysis of a topical problem.
Dave De Ruysscher, Vrije Universiteit Brussel
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Jurjen R. Leinenga, Leren navigeren. 200 jaar maritiem onderwijs in Harlingen (Zutphen: Walburg
Pers, 2018, 176 pp., isbn:978 94 624 929 50).
De Nederlandse kust is tot op de dag van vandaag gelardeerd met steden
die een thuishaven bieden aan zeevaartscholen, al was hun aantal een
eeuw geleden nog dubbel zo hoog dan tegenwoordig. Van Delfzijl (Abel
Tasman, 1856), Terschelling (Willem Barentsz, 1875), Harlingen en Den
Helder (Koninklijk Instituut voor de Marine, 1829), Amsterdam (1785) en
Rotterdam (1833) tot en met Vlissingen (Michiel de Ruyter, 1903) treffen
we deze bijzondere onderwijsinstellingen aan. Bijna zonder uitzondering
hebben deze instituten ter gelegenheid van hun honderdjarig bestaan een
gedenkboek laten verschijnen. De Amsterdamse opleiding deed dat bij haar
tweede eeuwfeest en de marine-opleiding bij haar 170-jarig bestaan. Deze
laatstgenoemde opleidingen hebben de interessantste publicaties over dit
onderwerp geleverd. De maritiem historici Gerard Acda en Philip Bosscher
tekenden in 1985 voor Tot een rechtschapen en goed zeeman toe te rusten, waarin
zij de geschiedenis van de Amsterdamse zeevaartopleiding in een breder
perspectief plaatsen. Beide auteurs, nu aangevuld met onder anderen Ger
Teitler en Marc van Alphen, waren veertien jaar later verantwoordelijk
voor Het Instituut: een veelomvattend en rijk geïllustreerd overzicht van de
opleiding van Nederlandse marineofficieren en van hun Helderse bakermat.
Jurjen Leinenga treedt met zijn studie van de Harlingse opleiding in deze
traditie.
Het initiatief voor een opleiding voor kapiteins en stuurlui werd in
1818 genomen door de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Twee leden
van de Harlingse afdeling van deze met onderwijs zeer begane vereniging
stelden voor een docent, opgeleid aan de Amsterdamse zeevaartschool, in de
gelegenheid te stellen ook in Harlingen een dergelijke opleiding op te zetten.
Nog datzelfde jaar werd aan de Heiligeweg in het Friese stadje de school
voor Wis- en Zeevaartkunde geopend. Deze opleiding moest de kwaliteit
van vooral de voor Harlingen belangrijke walvisvaart omhoogstuwen. Veel
leerlingen vonden bovendien hun weg op schepen die handel dreven van
de Oostzee tot aan Nederlands Indië. De financiering van de school was in
handen van ’t Nut, vanaf 1841 gezamenlijk met de gemeente. Later kwamen
Rijk en provincie daar met bescheiden bedragen bij. De leerlingen kwamen
in de tweede helft van de negentiende eeuw voornamelijk uit Friesland en
Groningen en de groepsgrootte op de school was tijdens de eerste decennia
van haar bestaan gemiddeld rond de zestig. Die omvang zou in de loop van
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haar bestaan fluctueren, wat minder gold voor de geografische herkomst van
de leerlingen.
Met de komst van stoom en ijzer in de scheepvaart waren vooral
de Nederlandsch Indische Stoomvaart Maatschappij en de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij belangrijke afnemers van de in
Harlingen opgeleide zeelieden, maar een deel van die zeelieden vond ook
een toekomst in de binnenvaart. Kort na de Eerste Wereldoorlog verdween
de band met ’t Nut en werd er een schoolgeld ingevoerd met mogelijkheden
tot vrijstelling daarvan. Ministeriële regelgeving en financiering werden nu
bepalend voor de inrichting van de opleiding.
Leinenga verbindt het verhaal van de school aan de sociaaleconomische
geschiedenis van Harlingen en aan enkele nationale en mondiale
ontwikkelingen in de scheepvaart en in de handelsstromen. Nog meer oog
heeft hij voor de persoonlijke levensverhalen en biografische schetsen van
de verschillende leerlingen. Die geven een boeiende inkijk in het leven op
zee en de veranderingen die daarin in de loop der tijd optraden. Kleurrijk is
bijvoorbeeld het leven van de Groninger Marten Toonder (1879-1965) die
in 1902-1905 de opleiding in Harlingen volgde. De opleiding gaf hem de
mogelijkheid als stuurman carrière te maken bij Van Nievelt , Goudriaan
en Co. Een interessant detail is dat Toonder sr. stuurman was op het eerste
Nederlandse schip dat tijdens de Eerste Wereldoorlog tot zinken werd
gebracht: de Alcor, op 2 augustus 1914 in de Oostzee. Toonders zoon en
naamgenoot werd de schepper van de Bommel-strips.
Tijdens de eerste jaren van het interbellum kreeg het onderwijs in
Harlingen een sterk technisch karakter. Na een korte bloeiperiode van de
school sloeg de economische crisis toe. In 1934 ging de school dicht; alleen
een binnenvaartopleiding resteerde. Leinenga gaat wat de jaren ’40-’45
betreft vooral in op de avontuurlijke belevenissen van oud-leerlingen op
de Nederlandse koopvaardijschepen waarop zij als machinist, stuurman
of kapitein werkten. Hij baseert zich hierbij op bestaande studies over
de Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd en een aantal gepubliceerde
levensbeschrijvingen. Na de oorlog herrees de school als opleiding voor kust-,
Rijn- en binnenvaart (Oranje Nassauschool op lbo en mbo niveau), met
uniformen, een internaat (vanaf 1958) en eigen opleidingsschepen. Daarnaast
ontstonden technische opleidingen voor scheepswerktuigbouwkunde
(mbo) en een avondschool voor binnenvaart. In de eerste helft van de jaren
zestig deden vrouwelijke leerlingen, nog in bescheiden aantallen, hun
intrede. Pas een decennium later werd de aanwezigheid van vrouwen
iets minder uitzonderlijk in de wereld van de scheepvaartopleidingen.
Leinenga besteedt ruime aandacht aan enkele vrouwelijke pioniers in deze
mannenwereld (150-153).
Een dalend leerlingenaantal en het streven naar grotere, gefuseerde
opleidingen raakten in de jaren tachtig aan de wortel van het Harlingse
zeevaartonderwijs. De vraag was of een zelfstandig voortbestaan van deze

relatief kleine, gespecialiseerde opleidingen een toekomst had. Fusies met
onder meer de opleiding in Delfzijl werden onderzocht. Het resultaat was
de oprichting van het Noordzee College waarin een groot aantal Friese en
Noord-Hollandse maritieme opleidingen ging samenwerken (1994). Dit
college werd in 2007 op zijn beurt onderdeel van de Dumare Onderwijs
Groep. De technische scheepvaartkundige opleiding ging in 1990 op in het
Friesland College in Leeuwarden. Het Harlingse onderwijs acteert hierbinnen
als Maritieme Academie Harlingen (vmbo en mbo niveau). Het internaat bleef
ondanks al deze veranderingen deel uitmaken van de opleiding. Leinenga
eindigt in optimistische toon: de nationale en internationale verankering
en het technisch niveau van de Harlingse Maritieme Academie acht hij
zeker toekomstbestendig. De momenten van lage leerlingenaantallen die de
toekomst van de opleiding wankel maakten, lijken voorbij.
De maritiem historicus Leinenga, gespecialiseerd in de geschiedenis
van de walvisvaart, heeft een aantrekkelijk ogend, vlot geschreven
gedenkboek gemaakt, waarin hij ruim aandacht besteedt aan de persoonlijke
ervaringen van leerlingen. Zijn persoonlijke betrokkenheid bij en zijn
waardering voor de opleiding steekt hij niet onder stoelen of banken. Leren
navigeren is niet geannoteerd, maar bevat wel een beredeneerde bibliografie.
Een wetenschappelijke studie over de zeer geschakeerde en
gefragmenteerde geschiedenis van het Nederlandse maritieme onderwijs
ontbreekt. Leinenga kon daar niet op terugvallen om zijn onderwerp in breder
maritiem-historisch perspectief te plaatsen. Net zomin problematiseert
hij wat maritiem onderwijs nu eigenlijk zo bijzonder maakt, zoals Victor
Enthoven wel deed in het artikel ’The Sea, the Sea!’, gepubliceerd in 2003 door
de Nederlandse Defensie Academie in de bundel Officer Education. The Road to
Athens! Desondanks schreef hij een aantrekkelijk gedenkboek, dat de Walburg
Pers fraai heeft vormgegeven.
Wim Klinkert, Nederlandse Defensie Academie, Breda; Universiteit
van Amsterdam
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Alex Bakker, Transgender in Nederland. Een buitengewone geschiedenis (Amsterdam: Boom, 2018,
304 pp., isbn 978 90 895 362 28).
Het verschil tussen gender en sekse mag inmiddels als bekend worden
verondersteld, maar waar we nog weinig over weten is de relatie tussen
beide. Daar waar sekse verwijst naar de biologische status en gender naar
de sociaal-culturele invulling hiervan, roept het begrip transgender nieuwe
vragen op. Wat betekent het als iemand zegt dat er een gevoelswaarde is
gekoppeld aan iemands geslacht en welke lichaamsbeleving gaat er schuil
achter genderidentiteit? Voor veel transgenders leidt deze zoektocht tot een
existentiële crisis.
In Transgender in Nederland schetst historicus Alex Bakker een
indringend beeld van de geschiedenis van de transgenderemancipatie in
Nederland en de ontwikkelingen die zich in de transgenderzorg hebben
voorgedaan. Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen de eerste
genderoperaties in Nederland plaatsvonden, tot aan de geschiedenis
van het vu-ziekenhuis in Amsterdam, dat uitgroeide tot het centrale
behandelcentrum voor transgenders in Nederland.
Hoewel niet alle transgenders behoefte hebben aan een fysieke transitie
en medische zorg, spelen medici toch vaak een beslissende rol in hun leven, te
beginnen bij de diagnose. De medische wetenschap is doorslaggevend geweest
in de conceptualisering van transgenders. Zo sprak men begin twintigste eeuw
over ‘travestieten’; in de jaren vijftig veranderde dit in ‘transseksuelen’ en
vanaf eind twintigste eeuw gebruiken we ‘transgender’ als parapluterm. Het is
interessant te zien hoe de daarbij behorende medische labels mee verschoven,
mede als gevolg van het maatschappelijke debat en de ontwikkelingen
binnen de juridische wereld. Vanaf eind jaren zestig van de vorige eeuw,
toen transseksualiteit niet langer werd beschouwd als een perversie of een
psychiatrische stoornis, sprak men van een medische aandoening en weer
later van een genderdysforie. Daarom is het een verademing dat Bakker ervoor
gekozen heeft de geschiedenis van de medische praktijken te contrasteren
met levensverhalen van Nederlandse transgenders. Zoals het verhaal van
Corine van Dun die vertelt over haar bezoeken aan een bekende psycholoog en
hulpverlener voor transgenders in de jaren zeventig:
Ik ben een paar keer naar zijn flat in Amsterdam-West gekomen. Heel goed
herinner ik me die gesprekken niet. Uiteindelijk verwees hij me door naar een
psychiater in de Valeriuskliniek in Amsterdam. Blijkbaar geloofde hij me niet, of
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wilde hij dat iemand anders naar me keek? Geen idee. Ook die psychiater vond
ik maar niks, hij bleef graven in mijn jeugd en ik had absoluut niet het idee dat
dit ergens toe leidde (193).
Voor de medische wereld moeten transgenders voldoen aan de hokjes man
en vrouw en homo- en heteroseksueel. Dit gaat gepaard met een normatief
kader gebaseerd op een rigide tweedeling van sekse en gender. Ook wordt er
een medisch protocol gehandhaafd dat strikte voorwaarden hanteert voor het
in aanmerking komen voor een medische behandeling, zoals de ‘real life test’,
een staat van ongehuwd zijn en een sterilisatie-eis. Bakker laat zien dat er in
werkelijkheid echter sprake is van een genderspectrum. Transgenders vormen
bovendien, net als niet-transgenders, geen homogene groep, maar hebben
verschillende achtergronden, persoonlijkheden en ervaringen. De biografieën
in Transgender in Nederland worden ondersteund door prachtige portretfoto’s
van de transgenderpioniers, uit wier levens transgenders van nu moed en
troost kunnen putten.
Een ander belangrijk aspect van dit boek is de uitgebreide aandacht
voor transmannen. De beeldvorming over transgenders werd gedurende
lange tijd gedomineerd door transvrouwen. Transmannen worden over het
algemeen in de maatschappij meer geaccepteerd dan transvrouwen, omdat
ze zo ‘passabel’ zijn in de mannenrol, aldus Bakker (158, 186). Aan de andere
kant leeft deze groep meer dan transvrouwen met een geheim dat vaak niet
besproken wordt. Tot de jaren vijftig meenden de meeste medici dat het bij
transgenders ging om een seksuele oriëntatie en sprak men van een ‘perversie
van het erotische gevoelsleven’ (20). Dit komt duidelijk naar voren in het
aangrijpende levensverhaal van Aaicha Bergamin. Zij vertelt hoe ze als jongen
in de jaren vijftig in Amsterdam door haar moeder werd betrapt toen ze met
een Jamaicaanse jongen in bed lag:
Een paar uur later werd ik door de geneeskundige dienst opgehaald,
vastgebonden op een brancard, en tegen mijn wil meegenomen naar een
psychiatrische inrichting in Heiloo. Daar werd ik onderzocht door psychiaters.
Ik moest blijven tot ik 21 was, en ze dachten dat ik wel te genezen was, want ik
was een ‘homofiel met een trauma’. Ik wist wat homofielen waren en ik wist
heel goed dat ik dat niet was. Maar ik kon er niks tegen doen, er niks tegen
inbrengen. Ze lachten me domweg uit als ik vertelde dat ik me een vrouw
voelde. Dus ben ik er weggelopen, weggevlucht uit die vreselijke kliniek (31, 32).
Wat alle transgenders delen is het verlangen om het ‘verkeerde’ lichaam aan te
passen aan de ervaren genderidentiteit, aldus Bakker (132). De transgenders
uit het boek spreken over ‘gevangen in mijn eigen lichaam’, een gevoel van
‘vervreemding van het lichaam’ en ‘mijn ziel kwam naar buiten’. In hun
existentiële zoektocht krijgen veel transgenders met discriminatie te maken.

Zo was het in Amsterdam tot 1985 voor vrouwelijke transgenders verboden
om in het openbaar in vrouwenkleding te lopen volgens artikel 105 apv.
Volgens de travestiewet werden mannen die in vrouwenkleding in de publieke
ruimte verschenen als aanstootgevend beschouwd.
De verschillende levensverhalen in Transgender in Nederland laten
zien dat prostitutie en het stedelijke nachtleven, met name voor een aantal
transvrouwen, een belangrijke speelruimte bood om hun seksualiteit verder
te ontdekken. Vaak was prostitutie ook de enige manier om geld te verdienen
als gevolg van discriminatie op de arbeidsmarkt. Des te opvallender is de stilte
in het boek met betrekking tot het seksuele leven van transgenders. Wellicht
‘een foute vraag’, zoals Bakker meent, aangezien het bij transgenders in
eerste instantie gaat om sekse en niet om seksualiteit. Toch voegt de beleving
van seksualiteit een dimensie toe aan de discussie over het transitieproces
en roept ze nieuwe vragen op, zoals die naar de betekenis van seksualiteit in
de vorming van genderidentiteit. In het licht van het groeiende percentage
‘transgenderisten’ dat er voor kiest niet all the way te gaan, kan seksualiteit
ook een belangrijke rol spelen in de beslissing om al dan niet een volledige
geslachtstransformatie te ondergaan. Bijna een kwart van de transvrouwen
koos er in de jaren tachtig bijvoorbeeld voor om geen genitale behandeling
te ondergaan, aldus Bakker (231). Voor transmannen was dit percentage nog
hoger.
Inmiddels kunnen we terugkijken op zestig jaar medische zorg
voor transgenders in Nederland. De ‘Dutch Approach’ onderscheidde zich
al snel van die van andere westerse landen door de inrichting van een eigen
kliniek, de initiatie van wetenschappelijk onderzoek, het relatief groot aantal
cliënten en een multidisciplinaire aanpak in het vu behandelcentrum voor
transgenders. Hierdoor nam Nederland een leidende positie in de wereld in
wat betreft transgenderzorg. Toch lijkt deze eervolle positie op het gebied
van behandeling van genderdysforie intussen te zijn ingehaald. In de
afgelopen vijf jaar was sprake van een sterke stijging in de aanmeldingen van
transgenders voor een medische transitie. De operatiecapaciteit loopt echter
achter, waardoor er lange wachtlijsten ontstaan en voor veel transgenders
goede zorg ontbreekt.
Hoewel er volgens Bakker tegenwoordig meer maatschappelijke
acceptatie bestaat van transgenders en er een betere beeldvorming rondom
transgenders is ontstaan, stuiten transgenders in Nederland nog steeds
dagelijks op onbegrip als gevolg van het dwingende stramien van het gender
binaire systeem. Mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn geen evidente
categorieën maar culturele constructies die door de tijd heen veranderen.
Een van de manieren om meer maatschappelijke acceptatie van transgenders
te creëren is het openbreken van stereotype gendercategorieën. Sociale
wetenschappers kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren door de
vanzelfsprekendheid van de maatschappelijke tweedeling van gender in

mannen en vrouwen te bekritiseren en het perspectief van transgenders hierin
centraal te stellen door hen zelf aan het woord te laten, zoals dat in Transgender
in Nederland gebeurt.
Marie-Louise Janssen, Universiteit van Amsterdam
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Dick de Mildt, Straatgenoten. Een drieluik over de maat der dingen (Hilversum: Verloren, 2018,
167 pp., isbn 9789087047115).
Titel en ondertitel van Dick de Mildts boek geven niet veel prijs over de
inhoud. Wie de inhoudsopgave bekijkt, constateert dat zelfs de concrete term
‘drieluik’ misleidend is, omdat een vierde essay als ‘Excurs’ is toegevoegd.
Behalve het eerste hoofdstuk cirkelen de opstellen om de persoonlijkheden en
de motieven van de daders, de uitvoerders van de Holocaust. Kroongetuigen
zijn – het zal geen verbazing wekken – Hannah Arendt met haar visie op de
banaliteit van Eichmanns beweegredenen en Gitta Sereny, die zich verdiepte
in de persoonlijkheid van Franz Stangl, de commandant van Treblinka.
Daarnaast baseert de schrijver zich op zijn eigen onderzoek naar de naoorlogse
processen tegen de daders van het ‘euthanasie’-programma (het massaal
doden van gehandicapten en mensen met erfelijke ziekten in nazi-Duitsland)
en van Aktion Reinhard, waar hij in 1996 op promoveerde aan de Universiteit
van Amsterdam.
Verbijstering over het gegeven dat mensen die hun beroepsleven
in dienst hadden gesteld van het helpen van anderen (zoals artsen en
verpleegsters), zich net als weldenkende, hoogopgeleide burgers als rechters
en advocaten lieten inzetten bij de massamoord op mensen van wie zij heel
goed wisten dat zij onschuldig waren, ligt ten grondslag aan dit hele boek,
zoals waarschijnlijk ook aan al het eerdere onderzoek van De Mildt.
Een gangbare verklaring is dat de daders van de Holocaust door
jarenlange, intensieve propaganda ervan overtuigd waren geraakt dat Joden
economisch, politiek én genetisch het wezen en het voortbestaan van het
Duitse volk bedreigden. De Joden vormden een vijand die bestreden en
uitgeroeid moest worden. Dit is het verklaringsmodel dat historici als Lucy
Dawidowicz en Daniel Goldhagen aanhouden. De Mildt laat daarentegen
overtuigend zien dat de ‘daders’, zowel de bureaumoordenaars als de
kampbewakers, in de eerste plaats gedreven werden door egoïstische en
opportunistische – inderdaad: banale – motieven. Het vermijden van
militaire inzet aan het front, promotie maken, angst voor maatschappelijke
uitstoting en sociaal isolement bij niet-gehoorzamen, dit waren factoren die
een mogelijk opspelend geweten tot zwijgen brachten. Dat het merendeel
van de daders ‘gewone’ mensen waren, die zich na de oorlog, voor zover
niet meteen berecht, weer gemakkelijk voegden in de burgermaatschappij
en veelal gewaardeerde leden van de plaatselijke gemeenschap werden, is
moeilijker te accepteren dan dat zij pathologische sadisten of ideologisch
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gedreven, doorgewinterde antisemieten waren geweest. Juist slachtoffers en
hun nabestaanden willen daar maar moeilijk aan, want zonder enige echte
reden de dood worden ingejaagd is al erg genoeg, maar dat dat dan ook nog
gebeurt uit opportunisme en door middelmatige mensen, maakt de zaak
helemaal onverdraaglijk. Onze intuïtie zegt ons dat een uitzonderlijk kwaad
moet voortkomen uit uitzonderlijke motieven. Daarin zou ook de verklaring
liggen voor de sterke weerstand die Hannah Arendt met haar these over de
banaliteit van het kwaad opriep. Het is duidelijk dat Arendt in Dick de Mildt
een stevige verdediger vindt, die daarbij en passant met Bram de Swaan en
Bettina Stangneth in discussie gaat. Maar ook De Mildt zal de controverse
rond Hannah Arendt niet beslechten.
De drie dader-essays worden voorafgegaan door een tekst die
kennelijk de aanleiding tot het boek vormde. Uit een brief die De Mildt
vermoedelijk al kende als historische bron, bleek dat Gerard van der Hal,
de schrijver ervan, gewoond had in de Utrechtse wijk Oog in Al, vlakbij
waar de auteur zelf heeft gewoond. Dat bracht hem ertoe de geschiedenis
van Van der Hal uit te zoeken, wat niet meeviel met de schaarse gegevens
die hem ter beschikking stonden. De Joodse Van der Hal maakte in 1940
als achtentwintigjarige soldaat de strijd om de Grebbeberg mee. Anderhalf
jaar later schreef hij er een verslag van zeven pagina’s over, bedoeld voor de
Generale Staf van het leger. De Mildt neemt dit verslag in zijn geheel over, en
terecht, want het is levendig geschreven en geeft een boeiende en schokkende
inkijk in de chaos van die eerste vijf oorlogsdagen. Van der Hal raakte zwaar
gewond, maar overleefde op het nippertje. Eén been moest worden afgezet
en het andere kon hij door een verbrijzelde voet nauwelijks gebruiken. In
oktober 1942 schreef hij een brief aan de Duitse generaal Christiansen,
of hij als oorlogsinvalide vrijgesteld kon worden van ‘emigratie’. Ook die
brief is bewaard gebleven. Er staat met rood potlood op geschreven: ‘Jud
ist Jud, ob mit, oder ohne Beine, und wenn wir den Juden nicht besiegen u.
ausschalten, dann schaltet er uns aus.’ Het verzoek werd afgewezen, zonder
dat Christiansen het ooit gezien heeft. In april 1943 werd Van der Hal met zijn
vrouw Klaartje en zevenjarige zoontje Benjamin naar Vught gedeporteerd. In
juni gingen de ouders mee met Benjamin in het beruchte Kindertransport dat
via Westerbork in Sobibor eindigde.
Met deze microgeschiedenis beoefent De Mildt een ander genre dan
in de overige essays, maar dat hij het boek er mee opent, is veelzeggend en
functioneel. De uiteenzettingen over de daders en hun motieven die erop
volgen, kun je daardoor niet langer als abstracte verhandelingen lezen. Door
het verhaal over de lotgevallen van dit jonge gezin krijgen de slachtoffers een
gezicht en een stem, en waar hun eigen getuigenis ontbreekt, zoals in Vught
en Westerbork, spreken andere, bekende getuigen als Philip Mechanicus
en Etty Hillesum voor hen. Citaten uit hun werk geven, bijvoorbeeld, een
indruk van de aankomst van het Kindertransport in Westerbork. Aan de hand
van rechtbankstukken wordt zelfs de wijze waarop zij in Sobibor aan hun

einde kwamen weergegeven. Om te benadrukken dat het hier om gewone
en onschuldige mensen ging, duidt De Mildt hen frequent aan als ‘mijn
straatgenoten’. Dat woord krijgt echter in de loop van het boek ook nog een
andere lading. De pointe van Straatgenoten is immers dat de massamoordenaars
die de Holocaust uitvoerden ook gewone mensen waren, die in andere
omstandigheden dan de onrechtstaat die nazi-Duitsland was, eerzame
burgers waren geweest die geen vlieg kwaad hadden gedaan. Niet voor niets
eindigt de schrijver met een hartstochtelijk pleidooi voor de rechtsstaat, ‘de
indrukwekkendste uitvinding die de mens in zijn speurtocht naar collectieve
zelfbeheersing ooit wist te verzinnen’. Het is een oproep waar politici die de
instituties van de rechtsstaat graag bespotten of verdacht maken zich wel iets
van aan mogen trekken.
De Mildt neigt tot het gebruik van een wat omslachtige schrijfstijl
met soms nogal idiosyncratische termen. Zo gebruikt hij ‘Laöcoons’ om het
waanbeeld van de nazi’s aan te duiden dat Duitsland in de greep was van een
bedreigend en verstikkend Jodendom en staat de naam Palmström voor het
gevoel dat iets niet zo is, omdat het niet zo zou mogen zijn, naar een voor
kenners van de Duitse literatuur bekend citaat van Christian Morgenstern.
Die laat het personage Palmstöm uit zijn gelijknamige dichtbundel
zeggen: ‘Weil nicht sein kann, was nicht sein darf.’ Wie zich door deze
eigenaardigheden echter niet laat afschrikken vindt in deze kleine bundel
essays over de Holocaustdaders rijke, maar verontrustende stof tot nadenken.
Bettine Siertsema, Vrije Universiteit Amsterdam
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Romig, Andrew J., Be a Perfect man. Christian Masculinity and the Carolingian Aristocracy
(Philadelphia: University of Pennsylvania, 2017, 246 pp., isbn 978 08 122 492 48).
Wie denkt aan tijdgenoten van Karel de Grote zal niet snel denken aan
mannen die liefde, zorg voor elkaar en rechtvaardigheid hoog in het vaandel
hadden staan, maar eerder aan ruwe krijgsheren voor wie geweld de basis
van hun macht was. Andrew Romig, hoogleraar middeleeuwse geschiedenis
aan de Universiteit van New York, schetst in zijn eerste boek echter een ander
beeld. In Be a Perfect Man. Christian Masculinity and the Carolingian Aristocracy wil
hij laten zien dat naastenliefde en rechtvaardigheid kernpunten waren in het
mannelijkheidsideaal van de Karolingische elite.
De kern van Romigs goed gestructureerde betoog is dat de Karolingers
een deel van hun mannelijk gezag baseerden op het idee dat zij zich door het
tonen van naastenliefde en rechtvaardigheid symbolisch konden verbinden
met het goddelijke, ondanks hun seculiere levenswijze. Vanaf de zesde
eeuw zou dit concept in navolging van paus Gregorius de Grote gebruikt
worden ter legitimatie van het christelijk gezag van leken. Bovendien
konden aristocratische mannen zich beter dan niet-aristocraten richten op
de naastenliefde; door oog te hebben voor de medemens konden zij Gods
wil volgen en werden zij daarbij niet afgeleid door aardse verleidingen.
Daarom zou God de Karolingers goed gezind zijn en zou Hij voor voorspoed
in het Karolingische Rijk zorgen. Romig legt uit dat vooral Karel de Grote
van dit idee profiteerde, omdat het een middel was om de elite in zijn grote
diverse rijk een christelijke samenhang te geven. Nadat het ideaal van
naastenliefde tijdens de regeringstijd van Karels zoon Lodewijk de Vrome
een korte opleving had doorgemaakt, verdween het na de oorlog tussen de
kleinkinderen van Karel de Grote. Het christelijke mannelijkheidsideaal van
zorg en naastenliefde kon vanwege deze machtsstrijd niet door de edelen
in praktijk worden gebracht, waardoor er definitief een scheiding kwam
tussen de aristocratische elite en de kerkelijke elite, met daarbij behorende,
gescheiden taken.
Romig heeft zijn studie op heldere wijze in de bestaande historiografie
over het gewenste gedrag van de Karolingische adel geplaatst. Volgens Romig
wordt het huidige onderzoek naar het Karolingische mannelijkheidsideaal
gekarakteriseerd door de veronderstelde spanning tussen het christelijk
ideaal van naastenliefde en rechtvaardigheid enerzijds en de masculiene
krijgerscultuur van de Franken anderzijds. Dit komt, zo stelt hij, doordat
historici als Thomas F.X. Noble en Rachel Stone vooral gekeken hebben
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naar de gedragskenmerken van de adel zoals die in vroegmiddeleeuwse
bronnen worden beschreven. Romig daarentegen meent dat er vooral naar het
ideologische proces achter het mannelijkheidsideaal gekeken moet worden
om de spanning tussen het ideaal en de cultuur op te lossen. Hij doet dit door
vooral te kijken naar geschriften van christelijke denkers als Paulinus van
Aquilea, Alcuinus van York en Godschalk van Orbais. Deze geestelijken wilden
het christelijk mannelijkheidsideaal vormgeven en beïnvloeden door middel
van hun geschriften. Dat lijkt ook de reden te zijn waarom de masculiene
krijgerscultuur van de Franken in Romigs studie naar de achtergrond
verdwijnt.
Vooral goed aan Be a Perfect Man is dat het boek op heldere wijze een
overzicht geeft van toenmalige ideeën over goed mannelijk én christelijk
gedrag. Romig lukt het daarbij bestaande aannames te weerleggen of te
nuanceren. Zo maakt hij in het eerste hoofdstuk duidelijk dat het christelijke
ideaal van een vroom leven goed samen kon gaan met wereldlijke zaken als
seksualiteit of zelfs bepaalde vormen van geweld, zolang die maar in balans
waren met daden waaruit naastenliefde en rechtvaardigheid bleek. Volgens
veel vroegmiddeleeuwse christelijke auteurs waren goede christelijke mannen
daarom zeker niet alleen monniken die in een afgelegen klooster een ascetisch
leven leidden. Edelen konden net zo goed voldoen aan het ideaal van de
christelijke auteurs, zolang zij voor hun naaste omgeving zorgden en geweld
proportioneel en met terughoudendheid gebruikten.
Toch blijft het de vraag of Romig de spanning echt kan wegnemen
tussen het christelijke ideaal en de masculiene krijgerscultuur van de
Franken, een spanning die volgens hem steeds terugkomt in de bestaande
historiografie. Dit probleem wordt deels veroorzaakt door het gebrek
aan representativiteit van de bronnen, die vrijwel allemaal van de hand
van geestelijken zijn. Hierdoor wordt slechts één kant van het christelijk
ideaal belicht. Zo wordt Lodewijk de Vrome in de bronnen gepresenteerd
als een voorbeeld van een christelijke koning, omdat hij rechtvaardig en
vergevingsgezind zou zijn geweest. Toch gebruikte juist de aristocratische
elite onder leiding van zijn zoons keer op keer geweld tegen Lodewijk de
Vrome. De geestelijken die in de door Romig gebruikte bronnen voorkomen,
merken op dat Lodewijk de Vrome misschien wel te vergevingsgezind was.
Doordat Romig amper geschriften van niet-geestelijken in zijn onderzoek
heeft betrokken, worden de motieven van de gewelddadige edelen niet
toegelicht en wordt het niet duidelijk waarom zij het christelijk ideaal niet in
praktijk brachten.
Bovendien krijgt de lezer het idee dat de spanning tussen ideaal en
praktijk inherent is aan de burgeroorlog tussen de erfgenamen van Lodewijk
de Vrome. Illustratief is het leven van Dhuoda van Septimania, de schrijfster
van de Liber Manualis die door Romig als een van de weinige niet-geestelijke
bronnen wordt gebruikt. Geïnspireerd door, onder andere, het werk van
Alcuinus van York spoorde Dhuoda haar zoon aan zich als een man volgens

het christelijk ideaal te gedragen. Haar zoon volgde echter het voorbeeld van
zijn vader en gebruikte geweld om in opstand te komen tegen zijn eigen vorst,
wat hem, net als zijn vader, het leven kostte. Het ideaal van naastenliefde en
het spaarzaam gebruik van geweld lijken ook hier ver weg te zijn. Het is dan
ook maar de vraag of de spanning tussen ideaal en praktijk opgeheven kan
worden.
Romigs studie biedt enerzijds een interessant overzicht van de ideeën
over hoe de Karolingische elite zich volgens de toenmalige geestelijkheid als
goede christelijke mannen moesten gedragen. Aan de andere kant biedt Be a
Perfect Man aanknopingspunten voor verder onderzoek, omdat de spanning
tussen het christelijke ideaal en de praktijk van geweld onder de Franken door
dit boek nog steeds niet is weggenomen.
Maarten Aleva, Keizer Karel College Amstelveen
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Marleen de Vries, Geen stijl of lange tenen? Wat de achttiende eeuw ons leert over fatsoen (Nijmegen:
Van Tilt, 2017, 79 pp., isbn 9789460043352).
Boze burgers, anoniem schelden, haat zaaien, verharding en polarisatie.
Dat zijn de woorden die wij tegenwoordig gebruiken als wij denken aan het
hedendaagse publieke debat in Nederland. Dit debat zou verzuurd zijn en
bedorven. Boze witte mannen en reaguurders laten regelmatig van zich horen
op het internet, dat een open riool zou zijn. Volgens Marleen de Vries ging
het er in de late achttiende eeuw net zo ruig aan toe als vandaag de dag. In
het interessante essay Geen stijl of lange tenen? Wat de achttiende eeuw ons leert over
fatsoen – gebaseerd op de Daendelslezing die zij in 2016 hield – toont De Vries
dat de huidige samenleving verrassend veel overeenkomsten vertoont met die
van de achttiende-eeuwse Republiek. De Vries stelt dat in de achttiende eeuw
door de introductie van ‘nieuwe media’ als tijdschriften en kranten de grenzen
van de vrijheid van meningsuiting werden opgezocht. In toenemende
mate werd op agressieve toon openlijk kritiek geleverd op de politieke
elite. De patriotten namen de vrijheid om in hun publicaties stadhouder
Willem v een ‘verrader’ en een ‘monster’ te noemen en hadden zelfs het lef
de prins af te beelden als een ‘kotsend, incontinent varken dat de rechten
van zijn onderdanen met zijn hoeven vertrapt’, aldus De Vries. Volgens haar
reduceerden de patriotten daarmee de stadhouder tot een beest en werd hij
symbolisch uitgesloten van de menselijke samenleving – over demonisering
gesproken.
Net als nu werd vanwege dit onbeschaafde gedrag destijds
gediscussieerd over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. De
hypothese van De Vries is dat de platte beledigingen van de patriotten
een tegenreactie opriep. Althans, zij constateert dat er synchroon met de
beledigingen werd opgeroepen tot fatsoen, ook in het publieke debat. Een
belangrijk aspect van haar betoog is te laten zien dat het begrip ‘fatsoen’ in de
achttiende eeuw van betekenis veranderde. Waar dit begrip eerder verwees
naar standsverschillen, kreeg het in de loop van de achttiende eeuw zijn
huidige betekenis: eerlijk, betrouwbaar, netjes. Kortom, burgerlijk beschaafd.
Deze kleine begripshistorische exercitie is weliswaar fascinerend,
maar blijft toch wat in de lucht hangen. Je kunt je afvragen wat precies het
causale verband is tussen de ‘morele revolutie’ in de achttiende eeuw en de
schaamteloze scheldpartijen van de patriotten. We weten immers dat ook de
patriotten voorstanders waren van een morele herbewapening. Zij waren niet
alleen van mening dat zij behoorden tot het beschaafde, weldenkende deel
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der natie, maar waren ook de opvatting toegedaan dat een moreel reveil het
vaderland uit de klauwen van de orangisten en ‘tiran Willem v’ zou kunnen
redden. De patriot Joan van der Capellen tot den Pol publiceerde niet alleen
anoniem het beruchte schotschrift Aan het volk van Nederland, waarin hij de
Oranjestadhouders beledigt, maar vertaalde ook een biddagspreek van zijn
vriend Isaac du Puy, een Waalse predikant. In die preek wordt opgeroepen tot
deugdzaamheid en godsdienstigheid om het morele verval tegen te gaan. Net
als bij Van der Capellen gingen ook bij andere patriotten scheldtirades tegen
de stadhouder hand in hand met aansporingen tot burgerdeugd. Daarom is de
waarde van het essay van De Vries vooral daarin gelegen dat zij aantoont dat
‘de eeuw van de Verlichting’ niet alleen beschaafd en redelijk was, maar ook
plat en emotioneel. De achttiende-eeuwse samenleving was net zo gespleten
als die van ons.
Matthijs Wieldraaijer, Hogeschool Rotterdam
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Robin de Bruin, Elastisch Europa. De integratie van Europa en de Nederlandse politiek, 1947-1968
(Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2014, 318 pp., isbn 9789028423756).
European integration is not fashionable. This not only holds true for
current public opinion in Europe, but also for historiography in most
European countries. In spite of historians’ current-day predilection for
transnational approaches, they tend to leave aside what is arguably the most
durable transnational collaboration of the postwar world. Arguably, this is
because transnationalism is most often seen as an alternative to precisely
Eurocentrism. Moreover, European integration is often understood as an
institutional and technical process that does not sit well with the widely held
assumption that true transnationalism is based on cultural transfers and
entanglements.
At first sight, therefore, Robin de Bruin’s book Elastisch Europa appears
to be an exception to this historiographical bias. Although the book is less
about European integration as such than about the Dutch political parties’
reaction to that process, De Bruin does try to contribute to a fundamental
discussion among historians of European integration: was it built on ideals of
transnational brotherhood, or was it – in the famous words of Alan Milward
– driven by the attempts of political leaders to ‘rescue the nation-state’? On
the basis of a wide array of Dutch sources, De Bruin develops the central
thesis that – certainly until halfway the 1950s – transnational ideals did
matter. The way these ideals were articulated and promoted, however, were
deeply influenced by the national ambitions and ideals of the political actors
involved. As such, the different political parties (and different groups within
these parties) embraced European integration for divergent – sometimes even
mutually opposing – reasons. Whereas most Socialists supported a greater
European unity as a means to extend the welfare state, Catholics and even
more the orthodox Protestants of the Anti-Revolutionaire Partij embraced
that same process because they hoped it would blunt the impact of the state on
citizens’ life.
Another innovative contribution is De Bruin’s assertion that Dutch
politics, in its turn, were deeply influenced by European politics. Forms of
interparty collaboration that seemed impossible within The Netherlands
did materialize when the same actors met outside the Netherlands in
the context of European meetings. Or, to put it in De Bruin’s own words:
‘Political discussions between representatives of national parties evolved
more smoothly outside of the cheese dome of The Hague’ (183, transl.
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Marnix Beyen). The Catholic-Socialist government of 1956, for example, was
apparently forged during a meeting of the Committee-Monnet in Paris. More
importantly, Dutch Catholics and Dutch Orthodox-Protestants, according to
De Bruin, grew closer to each other behind the scenes of European politics.
Their common struggle against exaggerated state interventionism at the
European level formed the breeding ground of the political cartel they created
in 1980 (the Christen-Democratisch Appél, cda), but also made the OrthodoxProtestants less fundamentalist in their anti-statism. European integration,
therefore, was a crucial factor for the de-pillarization of Dutch politics. De
Bruin’s book, in other words, is not only about the elasticity of Europe, it also
shows how Europe made the Netherlands – or at least Dutch politics – more
‘elastic’.
If these results make Elastisch Europa into an important book, they also
reveal the difficulty of writing about European integration in an attractive
way. While a common public sphere was lacking, debates about Europe were
held at different levels and in diverse places. Even if De Bruin only follows the
Dutch participants in these debates, the image he depicts can only be highly
fragmented. While having perused the archives of different political parties to
reconstruct the variety of positions within the Netherlands, De Bruin does not
offer a clear-cut methodological discussion. As a result, the reader is bounced
back and forth between different places, between general observations and
anecdotes, between public discourses and personal animosities behind the
screens. Among all these gems scattered throughout the book, the larger
narrative only pops up irregularly. After reading the book, the reader will
have learned a lot about European and even more about Dutch history (and
about mutual influences between both) – but she or he will probably not have
become impassioned by the historiography of European integration.
Marnix Beyen, Universiteit Antwerpen

