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8 Waarom we pas na 1961 
schaatsmedailles wonnen
In 1961 veranderde alles voor 
Ard Schenk, Kees Verkerk, Carry 
Geijssen en vele andere Nederlandse 
schaatsvedetten van het eerste uur. 
Hun internationale prestaties schoten 
omhoog. 

10 De laatste stadhouder
Willem V van Oranje staat bekend als 
de slechtste stadhouder die we ooit 
hadden. Hij wordt afgeschilderd als 
een tiran maar ook als een zwakkeling, 
een zuipschuit en een nietsnut,  een 
genotzuchtig, argwanend, eigenwijs en 
koppig persoon. Is al die kritiek terecht?

18 Krijgsheer-bisschop 
Absalon 
Een katholieke geestelijke die als een 
woeste Viking de Oostzee afstroopte en 
de hoofden van zijn vijanden op staken 
liet zetten: de 12de-eeuwse Deense 
aartsbisschop Absalon stond nog met 
één been in de Vikingtijd, maar hij 
was óók degene die zijn land de hoge 
middeleeuwen in loodste en zorgde voor 
een sterk centraal gezag met de Deense 
koning aan het hoofd.
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30 De nasleep van Pearl 
Harbor
Al generaties lang woonden en 
werkten Japanse immigranten en 
hun nakomelingen in steden en 
landbouwgebieden aan de Amerikaanse 
westkust. Velen waren gehoorzame 
Amerikaanse staatsburgers, maar dat 
maakte na de aanval op Pearl Harbor niet 
meer uit. Iedereen met Japanse wortels 
werd zo snel mogelijk gevangengezet in 
concentratiekampen. Wie niet op tijd zijn 
spullen wist te verkopen, had pech.

37 Griekse huurlingen
Griekse strijders die hebben 
meegevochten in een Perzische 
burgeroorlog en zijn verslagen door de 
machtige prins Cyrus de Jongere, dalen 
af uit de Armeense bergen. Dan is daar 
ineens de zee. ‘Thalassa, Thalassa!’ roepen 
de verkenners. Hoe we dit allemaal 
weten? Hun aanvoerder Xenophon 
schreef er spannende boeken over. 

43 Zweedse‘ Stormaktstiden’ 
Het vreedzame Zweden is niet het eerste 
land waar mensen aan denken bij het 
woord ‘grootmacht’. Toch klopte het in de 
17de eeuw. De gouden tijd van Zweden 
begon bij de troonsbestijging van Gustaaf 
II Adolf in 1611. Hij won zoveel veldslagen 
dat hij de ‘Leeuw van het noorden’ werd 
genoemd. Hij maakte Zweden een 
geduchte speler op het Europese toneel. 

48 Dé sensatie van 1788
Robert Barker raakte bij een wandeling 
diep onder de indruk van het zicht 
op Edinburgh dat zich onderaan de 
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5  Nieuws
15   De heilige Corona
40   ‘AF-SCHU-WE-LIJK!’ De 

fietstaks van Colijn (1924)
60  Boeken
68  Agenda

heuvel rondom uitstrekte. In zijn studio 
verwerkte hij de schetsen die hij met zijn 
zoon maakte tot een gigantisch schilderij, 
en spande het doek in een cirkel. Het 
publiek mocht komen kijken in 1788 en 
was laaiend enthousiast. Barker werd een 
ware trendsetter. 

54 Het verscheurde KNIL
Koloniale legers hadden het moeilijk 
in de 19de eeuw. Ze moesten de 
orde bewaken en strijd leveren 
tegen bewoners die zich tegen de 
westerse veroveringen verzetten, maar 
hadden tegelijkertijd de hulp van de 
bevolking nodig: een flink deel van 
de manschappen werd in de kolonie 
zelf gerekruteerd, uit onderling heel 
verschillende bevolkingsgroepen. 
Die werden niet hetzelfde behandeld. 
Het KNIL gaf bovendien de Europese 
manschappen allerlei voordeeltjes. Kon 
zo’n verdeeld leger wel tot een effectieve 
eenheid worden gesmeed?

Op de cover Japanse oorlogsvliegtuigen in de 
Tweede Wereldoorlog, door Keith Tarrier (gespie-
geld, via Shutterstock). 
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Alles moet weg
W

e gaan terug naar maart 
1942. Een paar maanden 
geleden heeft Japan de 
Amerikaanse vlootbasis 
Pearl Harbor aangeval-

len en zijn de Verenigde Staten de Tweede 
Wereldoorlog ingesleept. Amerikaanse 
burgers merken er doorgaans nog niet veel 
van, maar in de westelijk kuststaten is het 
onrustig. Hier wonen de meeste burgers met 
Japanse wortels, met name in de wijk Little 
Tokyo in Los Angeles. Er broeit angst voor 
een vijfde colonne. Krantenkoppen blèren 
in chocoladeletters over  ‘onbetrouwbare 
Jappen’. Er gaan alarmerende geruchten over 
een Japanse duikboot en vliegtuigen voor 
de kust. 
Ook is er een koortsachtige haast merk-
baar. Boeren en landarbeiders die afgelegen 
wonen in de Central Valley, lokken koopjesja-
gers met kartonnen bordjes bij de brieven-
bussen aan de straat: overtollige meubels te 
koop! Winkeliers kalken mededelingen en 
soms wrange grappen over hun aanstaande 
vertrek op de etalageruiten. Huisraad, win-
kelinventarissen, hele bedrijven zijn tegen 
weggeefprijzen te krijgen. Alles moet weg. 
Een winkel met kimono’s in de aanbieding 
waarschuwt: ‘1 day to go’. 
Eén dag te gaan, tot wat? Tot de kimono-
handelaar zich net als alle inwoners van 
Japanse komaf die in een zone langs de 
gehele westkust wonen, moet melden. Vol-
gens de Amerikaanse militaire top vormen 
ze een risicofactor als Japan hier aanvalt. 
Iedereen wordt in het vroege voorjaar 
geregistreerd en naar opvanglocaties in de 
steden vervoerd. Hiervandaan rijden ze na 
een week of wat in prachtig gestroomlijnde 
Greyhoundbussen (je zou van die foto’s 
bijna nostalgisch worden) naar concentra-
tiekampen in de woestijn, tien in totaal. Het 
beeld van hele gezinnen op drift, met labels 
op hun kleren en koffers, doet onwillekeu-
rig denken aan de Nederlandse Joden van 

Wijzen al die  
lachende  
gezichten op  
een typisch 
gevalletje 
stockholm
syndroom?

enkele maanden later, bepakt en bezakt 
op weg naar Westerbork, maar eerlijker is 
een vergelijking met de opvangkampen 
voor Molukkers in 1951, al zijn de Ameri-
kaanse kampen groter, hebben ze meer 
voorzieningen maar ook een wachttoren 
met gewapende militairen erop. Hier kom 
je echt niet uit. Ruim twee derde van de ca. 
120.000 mensen die voor onbepaalde tijd 
worden opgesloten, is staatsburger. 
Ze maken er het beste van, zo kun je 
opmaken uit honderden foto’s van het 
kampleven. Wijzen al die lachende gezich-
ten op een typisch gevalletje stockholm-
syndroom? Nee, eerder op een sterk staaltje 
American Dream, het geloof dat Amerika 
iedereen gelijke kansen biedt en dat kritiek 
onpatriottisch is. Lees op densho.org het 
manifest van Mike Masaoka. Hij publiceer-
de het nog voor de aanval op Pearl Harbor, 
toen de spanning tussen de VS en Japan al 
toenam. Hij bezwoer de lezers dat Japanse 
ingezetenen dankbaar, ongevaarlijk en 
loyaal aan de VS waren. Tot in de jaren ’60, 
waarin ‘ethnic pride’ opkomt en de roep om 
financiële compensatie steeds luider gaat 
klinken, vinden veel Japans-Amerikanen 
zich in Masaoka’s credo. Dat zeker 20.000 
gevangenen in 1943 weigeren de ver-
plichte loyaliteitsverklaring in te vullen, en 
als straf onder een strenger regime worden 
geplaatst, is hier niet strijdig mee. Je moet 
dit net als bij de Brexit zien als proteststem: 
tegen de onwettige internering, maar niet 
tegen Amerika. 
Tijdens de oorlog is in de VS niemand met 
Japanse wortels veroordeeld voor spionage 
of sabotage. Ook niet in Hawaii. Daar hoe-
ven ze zelfs niet in een kamp: ze zijn te hard 
nodig op de suikerrietplantages.

MINISPECIAL PEARL HARBOR VANAF p. 24 

Marianne Mooijweer is historicus en  
hoofdredacteur van Geschiedenis Magazine. 

29 mei 1942: Japans-Amerikaanse 
vrouwen uit het Californische Elk Grove 
komen aan in Lone Pine. Vandaar 
worden ze per bus naar het interne-
ringskamp Manzanar nabij Death 
Valley gebracht. 

MARIANNE MOOIJWEER
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Wat kwam er in de media over geschiedenis? Is er iets interessants ontdekt? Geschiedenis Magazine 
maakt een selectie uit het nieuws. Met bijdragen van Herman Clerinx (HCl) en Henk Slechte (HS). 
 

NIEUWS

H
ier afgebeeld: een zeld-
zaam uitrolpanorama van 
Rotterdam uit 1826. De 
litho zal komen te hangen 

in het FENIX Landverhuizersmu-
seum dat de komende jaren in een 
oude loods op Katendrecht wordt 
ingericht; vlak hierbij zijn miljoenen 
emigranten de afgelopen eeuwen 

scheep gegaan. De maker van de 
rolprent is Quirijn M.R. Ver Huell 
(1787-1860), zeeofficier en directeur 
van de marine in Rotterdam maar 
ook een vaardig tekenaar. Hij heeft 
de Maas niet naar waarheid als een 
rechte waterweg weergegeven, 
zodat hij een overzichtelijk panorama 
kon maken.

PODCAST BELGIË
De historie van wafels, de Eerste 
Wereldoorlog vanuit Belgisch per-
spectief, het Heizeldrama, de Unie van 
Atrecht… dit alles en meer komt aan 
de orde in de podcast ‘Geschiedenis 
van België’. Te vinden op uw gebruike-
lijke podcastplatform. 

Nieuw nationaal verhaal 

J
ournalisten van de New York Times 
hebben het Project 1619 opgezet. Ze 
willen een nieuw oorsprongsverhaal 
van de Verenigde Staten ingang 

doen vinden. Tot nu toe concentreert het 
nationale epos er zich op de stichting en 
ontwikkeling van de koloniën aan de At-
lantische kust, die in de 18de eeuw tijdens 
de Amerikaanse Revolutie het Engelse juk 
afschudden en samen als vrije, democrati-
sche republiek een nieuw leven begonnen. 
De auteurs van het 1619-project zetten 
hier de aankomst van het eerste slaven-
schip in Virginia in 1619 als symbolisch 
begin tegenover. Hun uitgangspunt is dat 
slavernij, plantagestelsel en racisme een 
centrale plaats in de geschiedenis van de 

VS innemen, zo niet de motor er van zijn. 
Zo zou de harde vorm van kapitalisme in 
de VS vooral terug te voeren zijn op de 
plantage-economie. Het project kreeg 
kritiek van historici en politici die details 
aanvochten of de gehele redenering afwe-
zen, maar de nieuwe manier van denken 
circuleert op burgerschapswebsites en in 
klaslokalen. 
De Leidse historicus Karwan Fatah-Black 
neemt deel aan een soortgelijk publiek 
debat in Nederland. In zijn laatste boek 
Slavernij en beschaving. Geschiedenis van 
een paradox (Ambo|Anthos 2021) bestrijdt 
hij ‘het Grote Verhaal’: dat slavernij overal 
onomstreden was tot de middeleeuwen, 
dat de Europeanen alleen gebruik maakten 

van een in Afrika al bestaand aanbod 
omdat ze arbeiders nodig hadden in hun 
koloniën, en dat slavernij door de goeder-
tierenheid van witte abolitionisten weer 
werd afgeschaft. Hij stelt onder meer dat 
in alle tijden en streken waarin slavernij 
bestond, er ook kritiek op was. Dat heers- 
en pronkzucht belangrijke drijfveren 
waren om slaven te houden en dat zij zélf 
de fundamentele argumenten voor hun 
bevrijding aandroegen. Hij signaleert dat 
hun nazaten die hier leven vanwege de 
oude koloniale banden, deel willen uitma-
ken van Nederland. Volgens hem (en hen) 
moeten de ervaringen van hun voorouders 
vanzelfsprekend onderdeel zijn van de 
Nederlandse geschiedenis. 

Rotterdam in panorama
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Zorg voor failliete firma’s

E
en ondernemer die in het 17de-
eeuwse Amsterdam failliet ging, 
hoefde niet meer meteen te 
wanhopen. In de middeleeuwen 

werden mensen die hun schulden niet 
konden betalen nog simpelweg als een 
soort gijzelaar opgesloten, om hun familie 
of vrienden te dwingen de financiële 
verplichtingen na te komen. Schulden 
maken gold als diefstal. Elders in Eu-
ropa bleef dit nog lang zo en riskeerden 
‘bankroetiers’, dus schuldenaren die op 
de vlucht waren geslagen, zelfs de galg. 
Maar in de Republiek vond een radicale 
omslag in het denken plaats: het idee 
vatte halverwege de 17de eeuw post 
dat je soms buiten je eigen toedoen in 
de problemen kwam. En dat het voor 
de handel ook beter was om de kooplui,  
ambachtslieden en winkeliers aan het 
werk te hebben in plaats van achter de 
tralies. Voortaan werden debiteuren niet 
per se bestraft maar juist weer op de 
been geholpen. Een belangrijk onderdeel 
van deze vernieuwende aanpak was de 
Desolate Boedelskamer in Amsterdam. 
Deze in faillissementen gespecialiseerde 
rechtbank werd in 1643 opgericht omdat 
het aantal zaken de schepenen over het 
hoofd groeide. Schuldenaars kregen in 
de 17de eeuw twee opties. Ze konden 
proberen het met hun crediteuren op 
een akkoordje te gooien: in ruil voor een 
percentage van de schulden waren ze 
dan beschermd tegen verdere juridische 
procedures. De insolvent kreeg van de 
Desolate Boedelskamer de controle over 
zijn bedrijf terug, en schuldeisers moch-
ten hem niet opnieuw voor de rechter 
slepen. Vaak stonden een of meer ‘borgen’ 

garant dat het overeengekomen bedrag 
daadwerkelijk betaald werd.
Ook was boedelafstand mogelijk: alle 
goederen vervielen dan aan de crediteu-
ren. Meestal bleef een restschuld over, die 
opeisbaar was als de failliete ondernemer 
later weer goed boerde. Ook de fraudu-
leuze ‘bankroetiers’ kwamen in de praktijk 
hiervoor in aanmerking. De rol van de 
nieuwe rechtbank was essentieel: deze 
neutrale overheidsinstantie verleende res-
pijt aan de schuldenaar, maar hielp door 
uitvoerig informatie te geven ook mee het 
geschonden vertrouwen van kredietver-
strekkers te herstellen: een noodzakelijk 
smeermiddel voor de handel. 
Maurits den Hollander heeft dit alles 
uitgezocht voor zijn proefschrift Stay of 
Execution. Institutions and Insolvency Legis-
lation in Amsterdam, 1578-1700 (Tilburg 
University 2021). Hiervoor dook hij onder 
andere in het archief van de Amsterdamse 
Desolate Boedelskamer. Het archief is de 
neerslag van de schuldsanering, maar ook 
een schatkamer vol informatie over hoe 
ondernemers omgingen met liquidi-
teitsproblemen, over relaties met zowel 
zakenpartners als familieleden, over de 
verhouding tussen burgers en overheden, 
over corruptie en zware pech zoals banket-
bakker Daniel Keijser overkwam: binnen 
tien jaar kreeg hij een overstroming en een 
brand voor de kiezen. Ook ontdekte Den 
Hollander dat de kerk, die schuldenaars 
vóór de 17de eeuw moreel had veroor-
deeld, bijdraaide na de oprichting van 
de Desolate Boedelskamer: wie hier zijn 
zaken had geregeld, mocht voortaan weer 
meedoen met het Avondmaal, ook al was 
hij failliet. 

Gestolen Weens 
kookboek

In Het geroofde kookboek (Ambo Anthos 
2021) vertelt de Duitse historicus Karina 
Urbach het verhaal van haar groot-
moeder, de Joodse kookboekenauteur 

Alice Urbach uit Wenen. Na de Anschluss 
van 1938 moest zij Oostenrijk ontvluchten. 
Ze kwam uiteindelijk in de VS terecht waar 
ze in de jaren ’40 en ‘50 naam maakte als 
tv-chef. Tijdens een verblijf in Wenen in 
1949 trof ze in een boekhandel haar eigen 
kookboek uit 1935 aan, de bestseller So 
kocht man in Wien! Een paar herkenbaar 
Joodse gerechten zoals Jaffa-taart waren 
verwijderd, maar op foto’s waren nog steeds 
háár handen te zien (zie afbeelding). Het 
boek is uiteindelijk ondanks haar protesten 
tot 1966 in druk gebleven met de verzon-
nen ‘Arische’ auteursnaam Rudolf Rösch. Ro-
yalties over die tijd had ze nooit ontvangen, 
maar er werd wel met haar veren gepronkt. 
In de mooi uitgegeven herdruk van 1966 
stond op de flaptekst: ‘“De Rösch” moet het 
zijn – […] dat weet iedere goede huisvrouw, 
want sinds jaar en dag is dit standaardwerk 
een begrip voor haar, dat met ruim 2000 
recepten zijns gelijke niet kent. Ruim 90.000 
verkochte exemplaren zeggen meer dan 
een loftuiting voor de degelijke inhoud. 
Rudolf Rösch was vele jaren lang keuken-
meester in Wenen, zijn recepten getuigen 
van een grote vakkennis en rijke ervaring.’  
Wat Alice Urbach overkwam, was niet uniek. 
Uitgeverijen hebben deze arisering na 1945 
nog jaren voortgezet. Karina Urbachs boek 
bracht eind 2020 de diefstal in de open-
baarheid.  

Bakker, door 
Hendrick van 

Beaumont (1696, 
Rijksmuseum 
Amsterdam).

MEER NIEUWS, ARTIKELEN EN COLUMNS? KIJK OP WWW.GESCHIEDENISMAGAZINE.NL
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Vrouw als pionier

N
iet Amelia Earhart, maar Lilian 
Bland (1878-1971) zou bekend 
moeten staan als dé vrouwelijke 
pionier in de vliegerij. Earhart 

verdient respect en bewondering als eerste 
vrouw die solo de Atlantische Oceaan 
overvloog (in 1932). Bland echter was niet 
alleen piloot, ze maakte in 1910 in haar 
toenmalige Ierse woonplaats Carnmoney 
(County Antrim) ook nog eens zelf haar 
vliegtuig. Ze noemde het de Mayfly: ‘it may 
fly or not’. Ze deed haar kennis op bij een 
luchtshow (de mannen daar dachten dat 
ze een secretaresse of zo was), bouwde een 
zweefvliegtuig, testte met wat mannen 
aan de vleugels hangend of het die kon 
dragen (ja) en besloot dat een motor er 
dan ook in kon. Ze kocht er een, vervoerde 
die zelf per trein en bouwde een moderne 
kist. Naar verluidt gebruikte ze haar tantes 
gehoortrompet om de brandstof erin te 
gieten. Ze vloog net geen mijl. Het zal niet 
verbazen dat Bland in alle opzichten een 

onconventioneel type was (de foto hierbij is 
uit 1911). Ze schreef een gidsje met tips hoe 
je veilig van je paard kon vallen als je, net 
zoals zij, de amazonezit weigerde. Ze rookte, 
fietste, droeg broeken, werkte als persfoto-
graaf, sportverslaggever en Ford-dealer en 
emigreerde in 1912 naar Canada, waar ze 
met haar man een boerderij begon in de 
wildernis bij Vancouver. Nadat hun dochter 
was overleden, keerde ze alleen terug en 
vestigde ze zich in Engeland. De prestatie 
van deze eerste vrouw die haar eigen vlieg-
tuig ontwierp, bouwde én bestuurde, werd 
vergeten: omdat haar vlucht plaatsvond in 
het toen zeer geïsoleerde Ierland (en mis-
schien omdat ze erna stopte met vliegen) 
én omdat haar leven te schandalig afweek 
van wat voor een vrouw betamelijk werd 
geacht. Dit ligt nu anders. Er is inmiddels 
een biografie en een website (LilianBland.ie) 
en het Museum of Innovation, een onderaf-
deling van het Ulster Transport Museum in 
Belfast, besteedt aandacht aan Lilian Bland.  

KOLONIALE WANDELING

H
oe komen de Kaapse Bossen tussen 
Maarn en Doorn aan hun naam? 
Het licht glooiende gebied is nu be-
bost, maar in de 18de eeuw groeide 

er nog vooral heide. Het deed Hendrik Swel-
lengrebel, die gouverneur voor de VOC van de 
Kaapkolonie was geweest maar zich in 1751 
in Nederland vestigde, met weemoed denken 
aan zijn vroegere standplaats. Hij kocht 
Schoonoord bij Doorn, beplantte het terrein 
met bomen voor de houtkap en noemde het 
landgoed naar zijn geliefde Kaapstad. Op de 
Utrechtse Heuvelrug staan meer landhuizen 
waarvan de bewoners koloniale banden 
hadden. Op een nieuwe website kunt u foto’s 
ervan zien, verhalen lezen en wandelroutes 
downloaden – ook buiten Utrecht. De website 
wordt steeds aangevuld. 

www.koloniaalerfgoedtevoet.nl wordt samen-
gesteld door Petra Groen en Elly Touwen, bei-
den gespecialiseerd in koloniale geschiedenis.

Friesland 

D
e Friese geschiedenis heeft 
kortgeleden tot twee zeer 
verschillende boeken geïnspi-
reerd. Flip van Doorn, kleinzoon 

van een Fries, woont in de provincie sinds 
2010. Hij probeert de kern van het Friese 
levensgevoel te vatten door in het verleden 
te duiken. Zijn boek vol verhalen De Friezen. 
Een geschiedenis (Thomas Rap 2021) begint 
bij de prehistorie, toen de terpen werden 
gebouwd. Sommige waterlopen uit die tijd 
kun je nog altijd bevaren. In het acade-
misch-degelijke Frisians of the early middle 
ages (red. John Hines en Nelleke IJssennag-
ger-Van der Pluijm, Fryske Akademy 2021) 
zoeken de auteurs ook naar ‘het Friese’ bij 
de middeleeuwse kustbewoners van wat 
nu Nederland is. Ze zien de 7de en 8ste 
eeuw als sleutelmoment in het ontstaan 
van een Friese identiteit en cultuur.

De Friese held Grutte (Grote) Pier, ofwel Pier Gerlofs Donia  
leefde omstreeks 1500 (Fries Museum).
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De gouden medailles 
zijn van na 1961

Jaap Edenbaan geopend

senrijden. Een cultuurgeschiedenis (Atlas Contact, 2011): ‘Lange-
baanschaatsen, zoals het hardrijden op een 400 meter lange 
ijsbaan officieel heet, was in Nederland tot 1961 een marginale 
sport. Natuurlijk, als het vroor werden overal de ijzers uit het vet 
gehaald en trok half Nederland zijn baantjes op sloten, plassen of 
natuurijsbanen, maar het aantal serieuze hardrijders in ons land 
was klein. Wilde je als langebaanrijder ook nog internationaal 
meetellen, dan was je verplicht om jaarlijks op eigen kosten met 
de Nederlandse Vereniging ter Bevordering van het Hardrijden 
op de Schaats twee weken naar Noorwegen te gaan om aldaar 

Jaap Eden opende in 1961 een 400 meterkunst
ijsbaan in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. 
De naam: Jaap Edenbaan, naar zijn grootvader  
die in zijn hoogtijdagen een van de beroemdste  
Nederlanders was.  Met de komst van deze nieuwe, 
permanente ijsbaan gingen Nederlandse schaatsers 
eindelijk bij de wereldtop horen. 

Op de schaats én de fiets
Jaap Eden (1873-1925) was een legendarische sporter. Hij excel-
leerde als schaatser en als wielrenner. In 1893 vestigde hij zijn naam 
als winnaar van het wereldkampioenschap allroundschaatsen, 
dat in Amsterdam werd gehouden op de ijsbaan op het huidige 
Museumplein – de eerste van zijn drie wereldtitels. Wat Eden tot 
een uniek verschijnsel maakt, is dat hij als baanrenner ook nog eens 
twee wereldtitels won. In 1895 lukte hem dat zelfs op de schaats én 
op de fiets, waarmee Eden nog steeds de enige sporter is die ooit in 
één jaar in twee verschillende sporten wereldkampioen werd.
Eden kreeg een zoon die hij Jaap noemde, kortweg Jaap II. Ook 
Jaap II kreeg een zoon die hij Jaap noemde. Deze Jaap III kreeg in 
1961 als tienjarige jongen de eer om de nieuwe ijsbaan te openen 
met de woorden: ‘Hierbij geef ik deze ijsbaan de naam van mijn 
grootvader Jaap Eden.’

Tot 1961 marginaal
Zo had Amsterdam de primeur: de eerste 400 meter-kunstijsbaan 
in Nederland (en het is nu de oudste die nog bestaat). Dit was niet 
zomaar iets: Nederlandse schaatsers waren voortaan niet meer 
afhankelijk van natuurijs voor trainingen en wedstrijden, maar 
konden op elk moment in actie komen. Dit was zeer gewenst, want 
ook in de winters van vroeger was natuurijs lang niet altijd vanzelf-
sprekend. Dit valt ook af te leiden uit het overzicht van de jaren dat 
er een Nederlands allroundkampioenschap werd verreden. In de 
eerste helft van de 20ste eeuw waren dat er maar vijftien, omdat 
de andere winters te kwakkelig waren. Sinds de opening van de 
Jaap Edenbaan zijn álle kampioenschappen gereden, ongeacht de 
buitentemperatuur. 
De Nederlandse schaatssport onderging in 1961 daarom een 
revolutie, ook al hebben we het idee dat hardrijdwedstrijden hier al 
eeuwen bestaan. Marnix Koolhaas schrijft hierover in zijn Schaat-

9 december 1961

DEZE MAAND 60 JAAR GELEDEN
JURRYT VAN DE VOOREN

Schaatsliefhebbers op de Jaap Edenbaan kort na de ope-
ning, 10 december 1961 (Nationaal Archief).

Arie Zee (links) en Henk van der Grift poseren op 11 maart 1962 
bij Nederlandse Kampioenschappen langebaanschaatsen op de 
Jaap Edenbaan voor de fotografen (Nationaal Archief).
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De gouden medailles 
zijn van na 1961

de kunst af te kijken van de geroutineerde Scandinavische cracks. 
Jaap Eden deed dat al in 1893, en generaties Nederlandse schaat-
sers volgden hem.’

Ard, Kees en Carry 
Door de Jaap Edenbaan konden de Nederlandse toprijders voort-
aan dus op kunstijs trainen en hoefden ze geen dure buitenlandse 
reizen meer te maken. Jonge talenten als Ard Schenk, Kees 
Verkerk en Carry Geijssen profiteerden dankbaar. Dat is duidelijk 
zichtbaar in sportieve statistieken, zoals die van de Olympische 
Spelen. Schaatsen staat sinds 1924 op het programma van de 
Winterspelen en in die kleine eeuw heeft Nederland inmiddels 42 
gouden medailles gewonnen – het meest succesvolle land bij het 
langebaanschaatsen. Al die gouden medailles zijn van na 1961! 
Schaatsland Nederland is dus gegrondvest op kunstijs. 
Het is daarom heel symbolisch dat het besluit om de Jaap Eden-
baan te bouwen in exact hetzelfde weekend viel dat Henk van der 
Grift bij de wereldkampioenschappen in Göteborg op 21 februari 
1961 de eerste wereldtitel binnenhaalde voor een Nederlandse 
schaatser sinds 1905. 

Lobby
De Amsterdamse kunstijsbaan is niet alleen aan Van der Grift te 
danken, alhoewel de nationale vreugde om zijn zege wel het 
beslissende zetje gaf. In 1955 lag er al een voorstel van de NV Ne-
derlandsche Sportpark, onder meer eigenaar van het Olympisch 
Stadion, voor een commerciële sporthal, inclusief een kunstijs-
baan van 60 bij 26 meter. Dit complex had naast het Olympisch 
Stadion moeten komen, maar het werd nooit uitgevoerd, vooral 
omdat de gemeente niet meewerkte. De stad zat nog volop in de 
wederopbouw na de verwoestende oorlogsjaren en was alleen 
geïnteresseerd in nieuwe huizen, wegen en fabrieken. In de op-
rukkende steenwoestenij was geen ruimte voor nieuwe sportac-
commodaties.
De sportwereld raakte hier zo gefrustreerd door dat de Amster-
damse tafeltennisser Cor du Buy in 1958 een plaatselijke politieke 
partij oprichtte die alleen sport in het partijprogramma had staan: 
het Sociaal Verbond en Sportbelangen. ‘We hebben geen winter-
wielerbaan, geen kunstijsbaan en er zijn te weinig sportzalen, ren-
banen en sportterreinen,’ aldus de nieuwe partij. ‘Het Amsterdams 
verenigingsleven komt in de verdrukking door de zalennood.’ 
Met dit programma won hij een gemeenteraadszetel en kon hij 
zijn punt in de politieke arena naar voren brengen. Een aanvul-
lende lobby van buitenaf kwam van de Stichting Sportinitiatie-
ven Amsterdam (SSI) waarin vooraanstaande sportofficials hun 
krachten hadden gebundeld, maar de gezamenlijke druk had niet 
meteen resultaat. Zo maakte het communistische dagblad De 
Waarheid zich in 1960 boos over de besluiteloosheid van de ge-
meente waardoor er maar geen nieuwe sportfaciliteiten werden 
gebouwd: ‘Geen prettig vooruitzicht voor een land dat een Jaap 
Eden voortbracht, maar ook reactionaire politici voortbrengt die 
de sport in ons land elke behoorlijke basis onthouden.’ 

Miljoen gulden
Eind 1960 was dan eindelijk de doorbraak toen de eerste plannen 
van de SSI bekend werden gemaakt voor een 400 meter-kunstijs-
baan op het gemeentelijk sportcomplex Middenmeer. Het college 
van B&W zwichtte voor de aanhoudende druk en zegde een half 
miljoen gulden toe, net als de Nederlandse Sport Federatie, waar-
mee het benodigde bedrag was geregeld. Het enthousiasme bij 
de initiatiefnemers was daarna zo groot dat nog voor de opening 
van de nieuwe baan hardop werd gedroomd over de organisatie 
van het WK allround van 1963 in Amsterdam. Dit ging niet door, 
maar wel waren op deze baan de Nationale Kampioenschappen 
allround van 1962, de eerste NK op kunstijs. Nog altijd worden er 
belangrijke wedstrijden op de Jaap Edenbaan gehouden, zoals de 
Wereld Universiteitskampioenschappen van 2020. 

Jurryt van de Vooren is sporthistoricus.

JURRYT VAN DE VOOREN

Schaatslegendes Stien Kaiser en Ard Schenk 
in actie zien op de Jaap Edenbaan? Scan 
de QR-code voor een samenvatting van de 
Nederlandse schaatskampioenschappen van 
‘65, of ga naar www.geschiedenismagazine.nl/
NK-schaatsen-1965



De beste vrouwen op de 500 meter bij Nederlandse kampioen-
schappen in 1967 op de Jaap Edenbaan. Van links naar rechts 
Carry Geijssen, Stien Kaiser en Ans Schut (Nationaal Archief ).

Werkzaamhe-
den voor de 
aanleg van de 
kunstijsbaan, 
13 juli 1961 
(Nationaal 
Archief ).

Jaap Eden op de schaats, 1894 
(Wikimedia Commons) 
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H
ofschilder Tethart Philipp Christian Haag koos voor 
het genre van het martiale ruiterportret toen hij in 
1789 Wilhelmina van Pruisen afbeeldde. We zien 
een vorstin met kaarsrechte rug in herenzit op een 
licht steigerend paard. De boodschap was voor de 

18de-eeuwers helder: zij, en niet haar man stadhouder Willem V, 
had de teugels in handen. Haag schilderde het twee jaar nadat 
Wilhelmina bij Goejanverwellesluis werd aangehouden door een 
eenheid van het Goudse vrijkorps, een legertje van de patriotten 

Willem V was opvallend lelijk. De vele portretten 
van hem tonen stuk voor stuk blozende dikkige 
wangen en tuitlippen – wellicht doordat hij na 
een val van een paard wat tanden miste – , een 
week gezicht met terugwijkende kin boven smalle 
afhangende schouders en een bolle buik, strak 
omspannen door het fluweel van zijn – meestal 
blauwe – jasjes. Ook naar de maatstaven van zijn 
eigen tijd was hij uitgesproken onaantrekkelijk. 
Dit speelde hem als stadhouder parten: tijdens 
zijn bewind raakte de opvatting in zwang dat 
persoonlijkheid en leiderschapskwaliteiten 
uit het fysieke voorkomen vielen af te leiden. 
Zo grepen Willems patriotse tegenstanders 
zijn onappetijtelijke voorkomen aan voor het 
plegen van politieke karaktermoord. Willems 
tegenstanders vuurden aan de lopende band 
aanvallenopdeman af  en drukten zonder 
schroom al dan niet verzonnen details uit Willems 
privéleven af in de veelgelezen nieuwe politieke 
weekbladen. Hiermee had nog geen stadhouder te 
maken gehad. 

STADHOUDERS PRIVE
We kennen de Oranjeprinsen van hun verzet tegen Spanje, van militaire 
overwinningen en nederlagen, en van politieke ruzies. Maar hoe goed 

kennen we ze echt? Hadden ze bijvoorbeeld gevoel voor humor en 
hoe gingen ze om met hun vrouw en kinderen? Kunnen we dat nog 

achterhalen? De laatste aflevering: Edwina Hagen over Willem V.

Willem de Zwijger
(1533-1584)

1572

Maurits
(1567-1625)

1585

Frederik Hendrik
(1584-1647)

1625

Willem II
(1626-1650)

1647

1e Stadhouderloze Tijdperk 
(1650-1672)

1650

‘De bederver van  
zijn vaderland’
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1e Stadhouderloze Tijdperk 
(1650-1672)

1650

Willem III
(1650-1702)

1672

2e Stadhouderloze Tijdperk 
(1702-1747)

1702

Willem IV
(1711-1751)

1748

Willem V
(1748-1805)

1751 1795

die naar meer inspraak en zeggenschap voor burgers streefden 
en in vele steden en dorpen de macht van de stadhouder en zijn 
regenten hadden overgenomen. Terwijl Willem V zich bangelijk 
verschanste achter de dikke muren van Het Valkhof in Nijmegen 
en ruiterlijk toegaf: ‘ik ben […] niet bekwaem’, toog zijn kordate 
echtgenote per koets naar Den Haag om er in de Staten Generaal 
orde op zaken te laten stellen. De legers van Wilhelmina’s broer, 

de Pruisische koning Frederik Willem II, kwamen eraan te pas om 
Willem weer in het zadel te helpen. In een ongepubliceerd ‘Zelf-
portret’ (1788) noteerde hij met enige zelfspot dat hij ‘er meer van 
[hield] stadhouder te zijn in theorie dan in de praktijk’. 

Boze burgers in koffiehuizen
Willems start was juist veelbelovend. Als driejarige peuter be-
kleedde hij door het overlijden van zijn vader in 1751 al de functie 
van stadhouder, die toen net erfelijk was verklaard. Zijn moeder 
Anna van Hannover, dochter van de Engelse koning George II, en 
zijn mentor Lodewijk Ernst van Brunswijk-Wolfenbüttel (de ‘dikke 
hertog’) vervulden zijn taken tot hij vanaf zijn achttiende zelf 
over de zeven gewesten heerste. Hij was bevelhebber van leger 
en marine, benoemde alle bestuurders op alle niveaus in de hele 
Republiek en was lid van alle belangrijkste bestuurlijke colleges. 
Tegenover de loop van de grotere geschiedenis bleek zijn bewind 
echter niet bestand. De Republiek was economisch en militair 
niet opgewassen tegen de opkomende grootmacht Engeland 
en de Franse revolutionaire legers, maar Willem struikelde vooral 
over de felle tegenstand van de patriotten. Na het neerslaan van 
hun beweging door de Pruisische legers in 1787 vluchtten ze met 
duizenden naar de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk. 
In 1795 keerden ze terug in het kielzog van de Franse troepen 
en uiteindelijk wisten ze Willem, voor hen dé vertegenwoordiger 
van de oude orde, te vervangen door een moderne natiestaat, 
met een grondwet en parlement, de basis van onze hedendaagse 
democratische rechtsstaat. 
Ze kregen hierbij militaire steun van de Fransen, maar beschik-
ten over een misschien nog veel machtiger wapen: het politieke 
drukwerk, dat eind 18de eeuw grote opgang maakte en dat de 
oppositie actief ontwikkelde tot een podium voor publiek debat 
en kritiek op Oranje. Talrijke kranten, opiniebladen en pamfletten 
met titels als De Bloedraad of de gevloekte zaamensweering (1786) 
verschenen in hoge oplagen, maar ook satirische toneelteksten 
zoals Willem de Vyfde of de Wraakgierige (1786). Ze gingen van 
hand tot hand en domineerden de gesprekken van de boze bur-
gers in koffiehuizen. 

Nepbiografie
De anti-Oranjepropaganda legde vooral het staatkundige dis-
functioneren van de stadhouder bloot. Tot de effectieve wapens 
behoorde het opdissen van soms gewoon verzonnen details uit 
Willems privéleven, die zijn reputatie schade toebrachten. Dit was 
een typisch onderdeel van de politieke satire die toen gouden 

LAATSTE AFLEVERING  WILLEM V 



Willem V en Wilhelmina van Pruisen te paard, resp. door Isaac L. la Fargue 
van Nieuwland (1778) en Tethart Ph. Ch. Haag (1789; alle afbeeldingen 
Rijksmuseum Amsterdam). 
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jaren beleefde, en die met karaktermoord op één persoon de 
hele beweging waartoe hij behoorde in diskrediet probeerde te 
brengen. 
De aanvallen werden ook gevoed door de 18de-eeuwse fascinatie 
voor het innerlijke leven van het individu (‘het zelf’) en de weer-
slag van het karakter op het uiterlijk. De propaganda tegen Willem 
V kreeg dan ook soms de vorm van een (nep)biografie. 
Een van de felste was afkomstig van de patriot Gerrit Paape. 
Hij was in 1787 na de terugkeer van de Oranjes gevlucht en in 
Duinkerken beland. In 1791 stuurde hij vanuit zijn ballingsoord 
een manuscript naar de Amsterdamse boekhandelaar Jan Verlem, 
die het anoniem uitgaf onder de explosieve titel: Het leven van 
zijne doorluchtigste hoogheid Willem den Vijfden, prins van Oranje 
en Nassau, Neerlands tedergeliefden Erfstadhouder, bijgenaamd de 
bederver van zijn vaderland. Zogenaamd op basis van serieuze, 
bewijsbare feiten uit orangistische bronnen speelt Paape met het 
biografische genre en met de bestseller Physiognomische Frag-
mente, waarin Johann Lavater uitlegt hoe aan de gelaatstrekken 
het karakter valt af te lezen. Het boek was in 1780 in Nederlandse 
vertaling uitgekomen. 
Volgens Paape beloofde Willems uiterlijk weinig goeds. Sterker, 
het was altijd al een duidelijke indicatie dat hij ongeschikt zou zijn 
voor zijn regeringstaak. Willem had immers als kind al een leu-
genachtig gelaat, starende ogen en geopende mond en domme, 
malle gelaatstrekken. Hij was behept met een ‘breinloos hoofd’; 

constant wijn drinken verergerde zijn onvermogen. Hij beschikte 
over een ‘ongefatsoeneerd’ en ‘bekrompen’ hart, mede door zijn 
frequent hoerenbezoek, al was hij ook ‘de gehoorzaamste bijslaap’ 
van zijn ‘Huisvoogdes’ Wilhelmina. 
Tot zover Paape. Zijn politiek-satirisch werk werd door de nerveu-
ze autoriteiten zo opruiend en gevaarlijk gevonden dat uitgever 
Verlem straf kreeg: zes jaar in het rasphuis, waarvan hij er bijna 
drie heeft uitgezeten.

‘Vlug, vrolijk, en geestig, maar argloos’ 
Paape was beslist niet de enige die tegen Willem V tierde. De stad-
houder was, zo vatte historicus Jeroen Koch in Oranje in revolutie 
en oorlog (2018) de portee van de patriotse spotprenten op hem 
samen, ‘een tiran en een zwakkeling tegelijk […] een zuipende 
nietsnut die zich liet koeioneren’ door zijn vrouw, ‘het manwijf uit 
Pruisen’. Dat hij een drankorgel, hoerenloper en domoor zou zijn, 
kleurt al heel lang ons beeld van de stadhouder. Zijn karakter ken-
merkte zich volgens historici door ‘genotzucht en zelfmedelijden, 
argwaan en koppigheid’, aldus Koch. 

1

2

3

4
5

Een silhouetportret uit de 19de eeuw van het stadhouderlijk gezin met 
gasten. We zien naast leden van de familie Van Reuss van links naar rechts 
prins Willem Georg Frederik (1), moeder Wilhelmina van Pruisen (2), vader 
Willem (3), prinses Louise (4) en prins Willem Frederik (5), de latere koning 
Willem I.

Jeugdportret door Robert Mussard.



 f Edwin van Meerkerk, Willem V en Wilhelmina van Pruisen. De 
laatste stadhouders, Atlas Contact, 2009

VERDER LEZEN

‘Bolle en vleeschige tronie’
Veel goeds was er intussen niet over hem 
geschreven, maar kort na Willems overlij-
den probeerde Oranjeaanhanger Cornelis 
van der Aa het beschadigde imago van de 
voormalige stadhouder op te kalefateren. 
Hij schreef een vijfdelige ‘biografie’ getiteld 

Geschiedenis van het Leven, Character en 
Lotgevallen van wijlen Willem den Vijfden, Prinse 

van Oranje en Nassau (1806). Van der Aa nam 
net als Paape Willems karakter onder de loep 

aan de hand van zijn gezicht, met Lavaters leer in 
het achterhoofd. Hij liet daartoe een zeer recent door 

Reinier Vinkeles vervaardigd portret van de stadhouder 
opnemen, ‘om den lezer […] te doen zien welke veranderingen 

de veele rampen en wederwaardigheden op het gelaat van den 
besten vorst veroorzaakt hebben’. 
Van der Aa doelde onder andere op de inauguratie van Rutger Jan 
Schimmelpenninck als staatshoofd in 1805. Dit zou voor Willem 
een ‘bron van grievende smerte’ zijn geweest, die hem niet alleen 
zichtbaar had getekend maar hem zelfs  fataal was geworden. 
Het nieuwe bewind deed bij hem een ‘nieuwen en verderffelijken 
worm […] geboren worden, die hem in korten tijd de hartader 
geheel doorknaagde, en aan zijn rampspoedig leven een einde 
maakte’. 
Een kritische recensent van het culturele tijdschrift De Vaderland-
sche Letteroefeningen zag overigens in het bewuste portret slechts 
een tamelijk jeugdig ogende ‘bolle en vleeschige tronie’, al wilde 
hij het ‘gerustlijk aan ieders oordeel overlaaten, of in dit afbeeldsel 
zo duidelijke spooren van kommer en verval zijn te vinden’.
Van der Aa, hoewel een fervent orangist en vol medelijden, onder-
streepte in feite het slechte imago van zijn held. Ook hij zet een 
wat huilebalkerig, overgevoelig type neer en geeft toe dat Willem 
een ‘zwak’ had: een ‘bijna charactermatigen zwaai tot veranderlijk-
heid of besluiteloosheid’. Oftewel, Willem wist niet wat hij wilde 
of maakte geen vuist, een zwakte die zelfs door zijn ‘kundigste 
vrienden met leedwezen’ was opgemerkt. Hiermee bevestigde 
Van der Aa het snoeiharde oordeel van de critici. Met zulke vrien-
den had de ex-stadhouder geen vijanden meer nodig en bleef zijn 
reputatie onverminderd slecht.  Genoeg interessante bouwstoffen 
voor een toekomstige biografie.

Edwina Hagen doceert geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amster-
dam. Van haar verscheen onder andere President van Nederland. Rutger Jan 
Schimmelpenninck 1761-1825 (Balans, 2012).



Er zijn maar heel weinig positieve typeringen 
van Willem V als privépersoon uit de tijd zelf 
overgeleverd. Orangistische lofprijzingen zijn 
er te over, maar deze betreffen zijn politiek 
functioneren. Willem Bilderdijk, die de stad-
houder persoonlijk kende, noemde hem 
in zijn Geschiedenis des vaderlands (1839) 
‘vlug, vrolijk, en geestig, maar argloos’. 
Nog steeds is het moeilijk om uit de 
kluwen van fictionele en non-fictionele 
elementen Willems intellectuele vorming, 
persoonlijkheid, staatkundige ideeën en 
bestuurlijke kwaliteiten te peuren. Begrijpen 
wie hij echt was, voor zover historici dit über-
haupt kunnen achterhalen, blijft ook voor een 
kundig historicus als Edwin van Meerkerk lastig. 
Hij publiceerde in 2009 de meest recente levensbe-
schrijving, met veel aandacht voor Willem als vader en 
echtgenoot van Wilhelmina. Haar vindt Van Meerkerk net als 
de critici destijds én veel historici staatkundig namelijk toch net 
wat interessanter én bekwamer dan hem. 
Van Meerkerk schetst in zijn dubbelbiografie onder andere op 
basis van de echtelijke brieven een hecht gezin, dat leefde naar 
de opvoedingsidealen van de Verlichting. Het paar kreeg naast de 
twee baby’s die overleden drie kinderen; de oudste was dochter 
Louise, gevolgd door de latere erfprins Willem Frederik (die koning 
Willem I werd) en de wat ziekelijke Willem Georg Frederik. Willem 
V was als vader wat minder bewust bij de dagelijkse opvoeding 
betrokken dan zijn vrouw, maar gaf zijn kinderen een brede 
belangstelling voor cultuur en natuur mee: hij legde een kunst- en 
rariteitenkabinet aan en bezat een privédierentuin, met de eerste 
in Europa levende orang-oetan. Hij had een eigen hoforkest en 
acteerde zelf in toneelstukken die in het bijzijn van familie, hove-
lingen en bedienden binnenshuis werden gespeeld. 
Buitenshuis presenteerde hij zich naar het een stadhouder be-
taamde als beschermer van de publieke kerk. Hij gaf de aanzet tot 
een nieuwe psalmberijming (1773) omdat hij bezwaar had tegen 
een vers in Psalm 78 waarin God met een dronkaard werd ver-
geleken. Hij sprak zich erover uit tijdens een dienst in de Haagse 
Kloosterkerk. 

Ontspannen
In 1795 nam het stadhouderlijk gezin bij de nadering van de 
Franse troepen de benen naar Engeland. Hun balzaal uit 1793 
werd de vergaderruimte van het eerste parlement (en later van de 
Tweede Kamer). Willem V leek eerder opgelucht dan teleurgesteld. 
Hij nestelde zich comfortabel in een van zijn Britse familie geleend 
gastenverblijf in Hampton Court, later in een kleiner Londens 
appartement. De balling wandelde ontspannen in de natuur, be-
zocht oude kastelen, frequenteerde het nieuwe panoramagebouw 
aan Leicester Square en genoot naar hartenlust van het Londense 
uitgaansleven. Hij leek er niet mee te zitten dat hij door toedoen 
van de patriotten en later Napoleon alles kwijtraakte en op kosten 
van de Britse schatkist leefde. Hij zette nooit meer voet aan wal in 
Nederland en stierf in 1806 op zijn 58ste aan een beroerte. 

Prent door Reinier Vinkeles in de orangistische biografie 
van Cornelis van der Aa (1806). 
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Een Canadees
en een Duitser

T/M
9 JANUARI

TE ZIEN
Mis hem niet!

Laatste weken



Zullen er in Nederland monumenten 
verrijzen ter herinnering aan Covid-
slachtoffers, of eren we straks juist 
de mensen die hen bijstonden? Hoe 
ging dit bij epidemieën in vroeger 
tijden? Catrien Santing voorspelt 
op grond van de traditie wie er bij 
de toekomstige Covidmemoria 
centraal staan. 

D
e Spaanse Griep eiste meer doden dan de Eerste 
Wereldoorlog. Toch moeten de mensen die in 
1918-1919 aan de griep overleden, het tot nu toe 
zonder gedenkteken stellen. Voor de gesneuvel-
den van '14-'18 zijn er echter volop. Vanwege de 

heroïek zijn oorlogsslachtoffers eenvoudiger te vereeuwigen 
en het is daarom makkelijker om steun en geld te krijgen voor 
monumenten te hunner nagedachtenis. Bij epidemieën lijkt de 
neiging eerder: we vergeten de ellende en gaan zo snel moge-
lijk weer op de oude voet door.
Ook verder terug in de tijd was het niet de gewoonte om 
slachtoffers van om zich heen slaande ziektes grootschalig te 
herdenken. Wát er aan traditie op dit vlak bestond, had vooral 
een lokaal karakter. Zo verrees in 1592 op het eiland Giudecca 
bij Venetië de kerk van de Heilige Verlosser, Il Redentore, 
als dank voor het einde van een pestepidemie in 1577. Hier 
worden nog ieder jaar op de derde zondag in juli de doden 
herdacht, in de kerk en met een spectaculair vuurwerk.

De make-over van Francesca Romana 
En hoe zit het met de talrijke mannen en vrouwen die zich 
vanaf de eerste pestepidemie in de 14de eeuw inzetten voor 
slachtoffers? Zij kregen opmerkelijk weinig erkenning – soms 
werden ze wel heilig verklaard maar dan om andere redenen, 
zoals onberispelijke religieuze toewijding. Viten (levensbeschrij-
vingen) van sommige middeleeuwse heiligen melden echter 
wel degelijk dat zij zich met de bestrijding van pest bezighiel-

HERGEBRUIK VAN HEILIGEN
Hedendaagse wegkapel in 
Oostenrijk voor Sint-Corona 
(Wikimedia Commons). 
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Mis hem niet!
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den. Een mooi voorbeeld is Francesca Romana (1380 -1440) die in 
Rome het palazzo van haar echtgenoot ombouwde tot ziekenhuis. 
Haar toewijding aan de patiënten was zo groot dat ze twee van 
haar kinderen besmette die vervolgens aan de ziekte bezweken. 
Later stichtte ze onder andere een vrouwenklooster. 
Er werden enkele canonisatiecampagnes voor Francesca opgezet 
die in 1608 succes hadden, maar voor haar heiligverklaring kreeg 
ze een flinke make-over. In plaats van de vrouw die actief de straat 
opging om hulp te bieden, stond ze voortaan te boek als abdis 
die mediteerde en op meer afstandelijke wijze aan ‘caritas’ deed, 
liefdadigheid. In haar cultus staan niet haar actieve inspanningen 
voor de zieken, maar haar religieuze extases centraal.

Afstand bewaren
Ook van andere populaire heiligen weten we dat ze een uiter-
mate praktische instelling hadden ten aanzien van helpen bij de 

pestbestrijding. Zij bevorderden net als Francesca vooral dat de 
hulpverlening doorgang kon vinden. Zo volgde Catharina van 
Siena (1347-1380) nauwgezet het verloop van een pestepide-
mie in haar geboortestad. Toen de hoofdarts van het ziekenhuis 
zelf aan de ziekte dreigde te bezwijken, snelde ze volgens haar 
levensverhalen toe en genas ze de man in een oogwenk via 
handoplegging, waarop hij zijn zorgtaken direct kon voortzetten. 
In Milaan kondigde bisschop Carlo Borromeo (1538-1584) tal van 
maatregelen af om verdere besmettingen te voorkomen en zijn 
eigen clerus te beschermen. Hun overleven was voor de priesters 
zelf belangrijk, maar ook omdat ze dan door konden gaan met het 
(geestelijk) helpen van zieken en stervenden. 
Borromeo had zich duidelijk in medische studies naar de pest 

Hierboven: Carolus Borromeus geeft pestlijders de laatste 
communie (prent 17de eeuw). Rechts: Francesca Romana deelt 

aalmoezen uit (1675, door Giovanni Battista Gaulli).
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verdiept en haalde hier tal van ideeën over 
preventie uit. Zo werd de priesters bevolen 
om tijdens de mis een hek tussen de cele-
branten en de kerkgangers te plaatsen. Bij 
toediening van de laatste sacramenten 
luidde het advies: kleding en bedde-
goed van de stervende niet aanra-
ken, buiten de reikwijdte van zijn/
haar adem blijven en ontsmettende 
kruiden in de mond houden. Voorts 
kregen zij de raad vaak hun gezicht 
en handen met azijn te wassen. On-
der hun habijt konden ze een in azijn 
gedrenkte spons aan een touwtje om 
de nek hangen. Wie verdacht werd 
de pest onder de leden te hebben, 
diende een witte stok van vier cubiti 
(ca. 160 cm) bij zich te dragen om in 
ieder geval genoeg afstand te bewaren. 

Griezelige builen
Zowel Catharina van Siena als Carlo Borromeo 
is later heilig verklaard, maar niet vanwege hun 
hulp aan pestlijders. Er bestond ook geen nood-
zaak voor het aanwijzen van een aparte pestheilige. 
Zelfs toen die er in de 17de eeuw wel kwamen omdat de 
Kerk specifieke cultussen actief bevorderde en controleerde, ble-
ven de meeste mensen vooral een beroep doen op hun reeds be-
kende helpers in nood. In de premoderne tijd zochten pestlijders 
en hun geliefden net als nu hun heil bij artsen, bij de buurman 
en buurvouw met enige medische kennis, in receptenbundels 
met zelfzorgtips én bij lokale heiligen die hun kracht al hadden 
bewezen bij andere problemen. Er bestonden overal plaatselijke 
cultussen die flexibel konden worden aangewend als de ziekte 
woedde. En als de besmettingsgolf weer voorbij was, organi-
seerden kerkelijke en wereldlijke autoriteiten festiviteiten om de 
slachtoffers te herdenken en de heilige bemiddelaars te bedanken 
voor hun interventie bij God. 
Zo schopten bepaalde heiligen het tot pestheilige. Opvallend is 
dat het schimmige figuren zijn over wie we weinig feiten heb-
ben. Rochus (1295-1327) bijvoorbeeld. Wat had hij met de pest te 
maken? Over het leven van deze heilige, op afbeeldingen altijd 
voorzien van griezelige builen, is nauwelijk iets bekend en zijn 
verering stamt pas uit de 17de eeuw. Toen ontstond trouwens 
ook de razend populaire cultus rond een nog onbekendere figuur: 
de 12de-eeuwse kluizenares Rosalia, van wie we nagenoeg niets 
weten. Haar beenderen werden in 1624 bij toeval in een grot bij 
Palermo gevonden en al snel bleek de gelovigen dat het water uit 
de grot heilzaam was voor pestlijders. Ze werd de beschermhei-
lige van verzorgers in pestziekenhuizen. 

Heilige maagdmartelares Corona
De daden van de werkelijke helden van de pestbestrijding 
zijn dus in de vergetelheid geraakt, maar mannen en vrou-

wen die al veel eerder waren gestorven 
en aan wie al langer bemiddelings-

kracht werd toegeschreven voor 
andere zaken, brachten het daar-
entegen wel tot pestheilige. Hun 
vermogen was zo gezegd proefon-
dervindelijk bewezen, en hun cultus 
viel makkelijk aan te passen omdat 
er nu eenmaal zeer weinig gege-
vens over hun werkelijke prestaties 
bekend waren. 

Alleen al hierom maakt de Heilige 
Corona een betere kans om corona-

icoon te worden dan viroloog Diederik 
Gommers of zelfs een van de jammerlijk 

overleden patiënten. De tot voor kort vrij-
wel onbekende laat-antieke Corona maakt 

de laatste tijd snel furore als Covid-19heilige. 
Er zijn votiefkaarsen te koop met haar beeltenis 

die ter nagedachtenis van een Covid-slachtoffer 
kunnen worden gebrand. De eerste aan Corona ge-

wijde wegkapelletjes zijn al verschenen.
Corona leefde in de tweede eeuw in Syrië of Egypte onder de 
naam Stephana, Grieks voor kroon. Nadat deze heilige maagd zich 
op haar zestiende tot het christendom bekeerde, werd ze volgens 
haar Vita als straf samen met een metgezel tussen naar elkaar toe-
gebogen palmen gebonden. Toen de bomen terugveerden naar 
hun oorspronkelijke plaats, werd haar lichaam uiteengerukt. De 
stoffelijke resten doken in de 10de eeuw op te Rome. De Duitse 
keizer Otto III, op dat moment in de stad, besloot dit relikwie mee 
naar het noorden te nemen. Corona gold toen als patrones van 
geldzaken, zoals gokken en schatgraven, maar functioneerde op 
grond van haar bloederige dood tevens wel als beschermheilige 
van slagers en van houthakkers. 
Dat de jonge maagdmartelares Corona heet en geen ‘eigen’ 
naam heeft, duidt al op de grote vaagheid waarmee haar aardse 
bestaan is omringd. De naam verwijst puur naar haar marteldood. 
Martelaarschap wordt vanaf de derde eeuw vaak gesymboliseerd 
door een kroon (corona in het Latijn), in een verwijzing naar Jezus’ 
doornenkroon. 
Toch zal juist haar naam haar huidige populariteit verklaren. Coro-
na’s recente verering volgt het oude patroon: een gevreesde ziekte 
wordt gekoppeld aan een bestaande heilige, die er eenvoudigweg 
een domein van patronage bij krijgt. In de dom van Aken, waar 
keizer Otto III in 997 Corona’s resten deponeerde, is het goud van 
de reliekhouders opgewreven. Ze zijn er klaar voor pelgrimages.

Catrien Santing is hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de Rijks-
universiteit Groningen.

Marteling van de Heilige Corona (17de-eeuwse 
prent Metropolitan Museum of Art New York).
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Op het Parlementsplein in Kopenhagen staat een ruiterstandbeeld van een ridder 
in maliënkolder die met een bijl zwaait. Elke Deense voorbijganger weet wie het 
is: Absalon, de stichter van de stad. Wie doorvraagt, komt te weten dat Absalon 
een bekwaam staatsman was die de Deense monarchie stevig in het zadel hielp. 
Ook verdiepte hij als aartsbisschop de kerstening van de Denen, onder andere 
door vele kloosters te stichten. Tegelijkertijd kenschetst zijn kroniekschrijver hem 
als de trotse nazaat van Vikingpiraten, een man die de hoofden van zijn vijanden 
op staken liet zetten, genadeloos de Oostzee afstroopte en bovendien een 
kruisvaartfanaticus was. Alban van der Straten neemt ons mee naar de 12de eeuw, 
toen de Denen het Vikingentijdperk nog niet echt achter zich hadden gelaten.

Deense kroon gaan elkaar met hun fac-
ties onophoudelijk te lijf. Nadat koning 
Erik III in 1146 om onbekende redenen 
afstand doet van de troon, claimen drie 
mannen vorst van Denemarken te zijn. 
Ze strijden elf jaar.
Buiten zijn grenzen heeft Denemarken te 
maken met regionale rivalen. Ten eerste 
is er het Heilige Roomse Rijk, dat zich uit-
strekt van de oevers van de Noordzee tot 
Rome. De keizers stellen zich herhaalde-
lijk op als leenheren van de koningen van 
Denemarken, wat deze laatsten meestal 
betwisten. Ten tweede het hertogdom 
Saksen, het deel van het rijk dat direct 
aan Denemarken grenst. De Saksen zijn 
sinds eeuwen gedreven door een ware 
kolonisatiekoorts en dringen steeds die-
per door ten oosten van hun oorspronke-
lijk gebied. Soms gebeurt dit op verzoek 
van plaatselijke vorsten die een tekort 
aan boeren en handelslui hebben. In de 
tweede helft van de 12de eeuw is Saksen 
onder Hendrik de Leeuw, die ook hertog 
van Beieren is, zeer machtig en een ge-
duchte concurrent van Denemarken. 

De heidense Wenden
De andere grote spelers in de regio zijn 
de Wenden, ook bekend als de West-
Slaven. Deze groep stammen bewoont de 
moerassen en de zandige bossen van de 
huidige Duitse en Poolse Oostzeekust. Ze 

zijn niet gekerstend en delen een poly-
theïstische godsdienst waarin Svan-
tovit, de vierkoppige god van oorlog 

en vruchtbaarheid, de hoofdrol speelt. 
Hun sterk gemilitariseerde samenleving 
wordt bestuurd door gevreesde vorsten 

en gouverneurs. Kroniekschrijvers vertel-
len dat ze hun schedel kaalscheren en 
ijzingwekkende oorlogskreten slaken. 
Maar de Wenden zijn ook befaamd om 
hun cirkelvormige handelssteden aan de 
monding van grote rivieren zoals de Oder 
en de Weichsel/Vistula. Deze steden, 
waaruit grote havens als Lübeck, Rostock 
en Gdánsk voortkomen, zijn dichtbe-
volkter en rijker dan alle Scandinavische 
steden behalve Schleswig. Hun gezamen-
lijke politieke hoofdstad is Mecklenburg, 
terwijl Arkona op het eiland Rügen in de 
Oostzee hun religieuze hoofdstad is. Hier 
torent een grote tempel gewijd aan Svan-
tovit boven op de krijtrotsen aan de kust. 
De Denen hebben sinds het Vikingen-
tijdperk een dubbelzinnige relatie met 
de Wenden: nu eens geven ze zich over 
aan oorlogszuchtige rivaliteit, dan weer 
drijven ze handel en sluiten aristocraten 
over en weer huwelijken. De razziatactie-
ken en schepen van de Denen verschillen 
noch van die van hun Viking-voorvade-
ren, noch van die van de Wenden, zodat 
het soms moeilijk is ze te onderscheiden. 
Dat de Wenden ‘heidens’ zijn, speelt geen 
rol van betekenis: het Scandinavische 
christendom blijft zelf verweven met het 
oude noordse geloof en de bekerings-
drang is matig. 
Eeuwen houden deze ongemakkelijke 
buren elkaar in evenwicht, maar met de 
aanslepende burgeroorlog in Denemar-
ken krijgen de Wenden langzamerhand 
de overhand. Kroniekschrijver Saxo 
Grammaticus merkt halverwege de 12de 
eeuw in zijn Gesta Danorum (De daden der 
Denen) op dat alle dorpen langs de oost-

Denemarken is begin 12de 
eeuw voortdurend in een 
staat van burgeroorlog. De 
kerstening van de Vikingen 
van een eeuw tevoren blijft 

oppervlakkig en de eenmaking van het 
land brengt geen rust. Na een reeks 
mislukkingen hebben de Denen hun 
rooftochten naar het zuidwesten moeten 
staken. Ze hebben nu geen uitlaatklep 
meer voor hun krijgerscultuur en hun 
onduidelijke erfregels zorgen voor steeds 
nieuwe conflicten. Kandidaten voor de 
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Dit ruiterstandbeeld van bisschop Absalon op 
het Parlementsplein in Kopenhagen werd in 
1902 ter gelegenheid van zijn 700ste sterfdag 
opgericht. In de geest van nationale verheerlij-
king die die tijd kenmerkte, en die geen woorden 
vuil maakte aan de verslagen volken over wier 
rug hij zijn roem verwierf, luidt het frontispice: 
‘Hij was moedig, intelligent en visionair / een 
liefhebber van kennis / van duidelijke wil en een 
trouwe zoon van Denemarken.’
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en martelaar neer te zetten versterken 
ze de legitimiteit van zijn dynastie. Na 
een decennium van politiek gemanoeu-
vreer en gevechten zegeviert Waldemar 
in 1157. Hij is nu de enige koning van 
Denemarken.
De paus wil de Deense ‘kruisvaartkoning’ 
graag ondersteunen en benoemt diens 
adviseur Absalon het jaar daarop tot 
bisschop van Roskilde. Absalon gebruikt 

kolonisten naar deze noordelijke oorden. 
In de jaren 1120 vocht de vader van Wal-
demar, hertog Knut Lavard, tegen hen. 
In 1134 hield de Deense koning Erik II 
de Onvergetelijke een bloedige veldtocht 
tegen de Wendische vorst Niklot. Maar dit 
bleven op zichzelf staande acties. Pas met 
de officiële bul op zak kunnen de chris-

telijke Saksen en Denen een vuist maken 
tegen een gemeenschappelijke vijand en 
begint de Wendische kruistocht.

Kruistochtlabel heeft waarde
De eerste veldtocht neemt slechts de 
zomer van 1147 in beslag en heeft een 
beperkt militair resultaat. Ook het aantal 
(gedwongen) bekeringen is mager. Poli-
tiek en economisch gezien is de ‘heilige 
verbintenis’ wel degelijk een succes. De 
kruistocht verenigt tijdelijk oude rivalen 
binnen de Saksische aristocratie onder 
hetzelfde vaandel en sticht (tijdelijke) 
vrede tussen de aanhangers van de ver-
schillende Deense troonpretendenten. Er 
is grondgebied veroverd en waardevolle 
buit mee teruggenomen. Het kruistocht-
label heeft zijn waarde bewezen.
Degenen die er in de komende jaren het 
meest naar zullen grijpen, zijn de troon-
pretendent Waldemar en zijn jeugdvriend 
Absalon. Ze promoten eerst een cultus 
rond Waldemars vader Knut Lavard, die 
dertig jaar eerder al onder een christelijk 
vaandel oorlog voerde tegen de Wenden 
vooraleer hij vermoord werd door zijn 
rivalen. Door hem als een kruisvaarder 

kust van Denemarken door de Wendische 
roofaanvallen leeglopen en het achter-
land braak ligt. 

‘Bekeerd, ofwel uitgeroeid’ 
Absalon zal een eind maken aan deze 
chaos. Hij wordt in 1128 geboren als 
telg van de machtige clan de Hvide, die 
het noordelijke Deense eiland Sjaelland 
(Seeland) als basis heeft. Zijn oom Eskil is 
de invloedrijke aartsbisschop van Lund, 
toen in Denemarken, terwijl hij opgevoed 
wordt aan de zijde van Waldemar, na het 
aftreden van koning Erik in 1146 een van 
de drie kanshebbers op de kroon. Zijn 
scholing omvat zowel militaire als geeste-
lijke vakken en hij studeert enige tijd aan 
de universiteit van Parijs, waar hij in aan-
raking komt met het gedachtegoed van 
de invloedrijke stichter van de cisterciën-
zer orde, Bernardus van Clairvaux. Alles 
wijst erop dat de ambitieuze Absalon, 
soms ook Axel genoemd, een leidende rol 
zal spelen. 
De politiek-religieuze basis van Absalons 

carrière ontstaat wanneer de kruistocht-
preken van Bernardus in 1147 per brief 
Noord-Europa bereiken. De Saksen en de 
Denen slaan de uitnodiging om naar het 
verre Midden-Oosten te trekken beleefd 
af, maar bieden aan in plaats daarvan wat 
dichter bij huis op te trekken tegen ‘hun’ 
heidenen: de Wenden. De Saksen hopen 
onder het vaandel van een kruistocht 
nieuw gebied te veroveren en de Denen 
zien voordeel in de te behalen buit. De 
paus verleent een bul voor deze ‘heilige 
strijd’ en Bernardus voegt eraan toe dat 
de kruisvaarders de Wenden mogen 
bestrijden tot ze ‘ofwel bekeerd, ofwel 
uitgeroeid zullen worden’. Tijdgenoten er-
varen geen spanning tussen dit krijgslus-
tige engagement en het religieuze aspect 
ervan, integendeel.  
In feite is deze bul slechts een stap in 
een lang proces. Er waren meer kruis-
tochtachtige expedities tegen de Wenden 
geweest. Begin 12de eeuw, na het einde 
van de eerste kruistocht in 1099, riep de 
aartsbisschop van Maagdenburg al Sak-
sen, Fransen, Lotharingers en Vlamingen 
op de heidense Slavische buren te bestrij-
den; inderdaad trokken avonturiers en 

Hij vaart vanaf 1160 zelfs persoonlijk mee met  
talloze maritieme razzia’s

Absalons steun was onontbeerlijk voor de ves-
tiging van de dynastie van Waldemar I. Volgens 
een populaire 16de-eeuwse legende is deze 
dynastie verantwoordelijk voor de Deense vlag: 
tijdens een militaire campagne tegen ‘heidenen’ 
ergens in het Baltische gebied of Rusland dreig-
de Waldemar II in 1219 een slag te verliezen. 
Plotseling kwam een rode doek of lamsvel met 
een wit kruis erop uit de lucht vallen, waardoor 
de koning moed vatte en overwon. Essentieel 
voor de zege was dat Absalons neef en opvolger, 
aartsbisschop Anders Sunesen in gebed de 
armen in de lucht hield; als hij moe werd, hielden 
helpers ze omhoog. Hij ving de vlag op. Op dit 
schilderij van Christian Lorenzen uit 1809 staat 
Sunesen op de achtergrond en krijgt Waldemar 
II het nieuws van de zege te horen (Statens 
Museum for Kunst, Kopenhagen). 
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hun gebieden worden door de kruisvaar-
ders gekoloniseerd. De laatste expeditie 
waarop hij meevaart, is die van 1185, als 
de laatste onafhankelijke Wendische vorst 
zich uiteindelijk op Absalons oorlogsschip 
overgeeft.

Gilden van SintKnut
Op dat moment is Absalon op het top-
punt van zijn macht. Hij is in 1177 tot 

gevangenen op palen op het strand zet-
ten. Hij gaat vanaf 1160 zelfs persoonlijk 
in de aanval en vaart mee met talloze 
maritieme razzia’s. Zo verovert de bis-
schop in 1168 op Rügen de Wendische 
haven- en tempelstad Arkona. Absalon 
plundert de stad, vernietigt het enorme 
houten beeld van de god Svantovit en 
bouwt twaalf kerken op het eiland. De 
Wendische weerstand is nu gebroken, 

deze positie om Waldemar bij te staan en 
blijft hierbij niet aan de zijlijn. Hij ont-
popt zich zelfs als de ziel van de Deense 
verdediging tegen de Wendische razzia’s, 
die nieuwe energie krijgt nu de Deense 
burgeroorlog voorbij is. 
Absalon sticht een burcht aan de Sont 
– dit is de kiem van Kopenhagen. Om 
nieuwe aanvallers schrik aan te jagen 
laat hij de hoofden van zijn Wendische 
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aartsbisschop van Lund gepromoveerd. 
In deze hoedanigheid versterkt hij de 
positie van de kerk, maar weert zich 
vooral als toeverlaat van de monarchie, 
meer in het bijzonder de dynastie van 
Waldemar. Na de dood van deze laatste 
in 1182 wordt Absalon de belangrijkste 
steunpilaar van Waldemars zoon, die als 
Knut VI de troon bestijgt. Hij slaat een 
boerenopstand tegen de vorst neer, rust 
vliegensvlug een vloot uit om Rügen te 
verdedigen tegen een Pommerse inval 
en verjaagt de ambassadeurs van het 
Heilig Roomse Rijk die leenhulde ko-
men vragen. Zijn boodschap: Denemar-
ken is een onafhankelijk koninkrijk. 
Bij Knuts kinderloos overlijden in 1202 
volgt zijn broer Waldemar II hem zonder 
geweld op. Dit kan eigenlijk Absalons 
grootste overwinning worden genoemd: 
Waldemars dynastie heeft vaste voet 
aan de grond in Denemarken gekregen. 
De oude onduidelijke erfregels van de 
Vikingen die alle zonen toestonden de 
erfenis op te eisen, hebben plaatsge-
maakt voor het vererven via de oudste 
zoon. Hiermee is in Denemarken een 
essentiële stap gezet richting de ontwik-
keling van het feodalisme naar Frans-
Duits model, dat is opgebouwd rond 
de band tussen leenheer en leenman, 
een onoverbrugbare kloof tussen adel 
en plebs, en het eerstgeboorterecht. 
Absalon, zelf gestorven in 1201, heeft als 
adviseur en door zijn geharnaste optre-
den een sleutelrol in deze overgang ge-
speeld. Hij behoort tot beide werelden: 
zijn krijgersmentaliteit en razziatactie-
ken stammen uit het Vikingentijdperk, 
maar hij gebruikt ze om een stabiele 
monarchie en het christelijke geloof 
verder te helpen. 
Heel mooi valt dit te illustreren aan de 
hand van de piraten die onder zijn be-
zielende leiding de Oostzee afschuimen. 
Enkele Deense kruistochtexpedities 
tegen de Wenden zoals de verovering 
van Rügen in 1168, zijn net zoals die 
van hun zuidelijke buren grootschalig 
en onder leiding van een koning of 
veldheer. Maar de meeste zijn anders: 
kleinschalige rooftochten op zee, 
uitgevoerd door ‘kaperbroederschap-
pen’. De organisatievorm van deze clubs 
stamt uit de Vikingentijd, maar er zit 
een christelijk sausje over. De toegetre-
den ‘broeders’ beloven de heidenen te 
bestrijden en christelijke gevangenen 

sche en fiscale redenen. Hij verleent ze 
privileges als erkenning van hun strate-
gisch en economisch belang, en in ruil 
betalen ze jaarlijks een tiende van hun 
opbrengst aan de kroon. 
Deze nietsontziende piraten, belust op 
buit, lijken wel Vikingen, maar zijn het 
niet meer: omdat ze christenen zijn, 
maar vooral omdat hun verbondenheid 
met de Deense monarchie steeds sterker 
wordt. Ze zetten de ongebreidelde raz-
ziapraktijken voort, maar raken gaande-
weg feodaal ingekapseld. Absalon heeft 
Vikinginstellingen ten dienste gesteld van 
een sterke christelijke monarchie. Het be-
ruchte silhouet van de Deense schepen 
aan de horizon roept nog decennialang 
grote angst op langs en op de Oostzee, 
alleen voeren ze nu een kruisvaardervlag.

Alban van der Straten deed onderzoek naar 
Absalon en Wendische kruistochten voor zijn boek 
Piraten van de Noordzee. Een verborgen geschiede-
nis van Brest tot Bergen (Lannoo, 2020).

te bevrijden, hen van voedsel en kleding 
te voorzien en in veiligheid te brengen, 
maar plundering is het hoofddoel.
Nadat Waldemars vader Knut Lavard in 
1168 de officiële patroonheilige van de 
kruisvaardersstaat Denemarken wordt, 
plaatsen enkele van deze broederschap-
pen zich spontaan onder zijn bescher-
ming en gaan zich Gilden van Sint-Knut 
noemen. Onder deze naam worden ze 
zeer populair en floreren ze tot laat in de 
13de eeuw, in alle Deense havens. 

Ingekapseld
De precieze rol van Absalon en Waldemar 
in de oprichting van deze broederschap-
pen is moeilijk vast te stellen. Het is wel 
zeker dat de eerste broederschap die 
we kennen wordt gesticht door de rijke 
koopman Vethemann in 1152 in Roskilde, 
net wanneer Absalon in deze plaats bis-
schop wordt. En Waldemar maakt later 
zélf deel uit van een van de broeder-
schappen, al is het vooral om symboli-
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Meteen na de aanval op 7 
december worden overlevenden 

gered van de gezonken USS West 
Virginia. Op de achtergrond de 

eveneens getroffen USS Tennes-
see (Naval History & Heritage 

Command).





Roosevelt wilde Japanse agressie uitlokken

Hoe konden de Verenigde 
Staten zich op 7 december 
1941 zo laten verrassen? Wel 
tien onderzoekscommissies 
zijn tussen 1942 en 1995 

door het Amerikaanse Congres ingesteld 
om deze vraag te beantwoorden. De 
onverhoedse vernietiging van de Ameri-
kaanse vloot in Pearl Harbor was dermate 
verbijsterend dat er onmiddellijk ook 
samenzweringstheorieën over de sinis-
tere betrokkenheid van de Amerikaanse 
overheid ontstonden. En die leiden een 
hardnekkig bestaan. 
Volgens aanhangers van deze theorieën 
is het verdacht dat er zoveel slagkracht 
ter zee in de haven van Pearl Harbor 
geconcentreerd lag. Nog kort tevoren was 
zelfs een deel van de oorlogsvloot van 
San Diego naar Pearl Harbor verscheept. 
En ze vinden het moeilijk te begrijpen dat 
de militaire inlichtingendienst aanwij-
zingen had gemist dat de Japanners al 
maandenlang de Amerikaanse positie 
aan het verkennen waren, met spion-
nen tot in de VS aan toe. Kneep de dienst 
soms een oogje toe in opdracht van de 
Amerikaanse president Franklin Delano 
Roosevelt die wel degelijk op de hoogte 
was van de Japanse aanvalsplannen, 
maar een excuus zocht om de oorlog te 
kunnen verklaren?

Uitlokken
Dit laatste is een klein beetje waar. De 
spanningen tussen Japan en de Verenigde 
Staten dateren van ruim voor de aanval 
op Pearl Harbor. Roosevelt vond het 
geen goed idee dat Japan steeds meer 
gebieden in Azië onder controle kreeg: 
het voerde al jaren oorlog in China, had 
in 1933 Mantsjoerije veroverd en was in 
1937 een nieuw offensief gestart. Toen 

valt zeer te betwijfelen. Dit enorme risico 
zou hij nooit hebben genomen. De Ame-
rikaanse militairen hielden bovendien 
vooral rekening met een ander mogelijk 
scenario: dat Japan de Filipijnen, toen 
nog onder Amerikaans militair bestuur, 
zou aanvallen. De Amerikanen zouden 
zo’n slag verliezen, maar daarna moest 
de marine de Japanners van het Ameri-
kaanse vasteland weghouden, terwijl de 

Amerikanen hun krijgsmacht zouden op-
bouwen om de Filipijnen te heroveren en 
Japan te verslaan. Ofschoon dit ‘War Plan 
Orange’ regelmatig was bijgesteld, bleek 
het geen rekening te hebben gehouden 
met de mogelijkheid dat Japan eerst de 
vloot in Pearl Harbor zou uitschakelen.

Fundamenteel probleem van 
inlichtingenwerk 
Waarom hadden de Amerikaanse 
krijgsmacht of de inlichtingendiensten 
de aanval niet zien aankomen? Verschei-
dene wetenschappers hebben zich over 
deze vraag gebogen. Zo schreef Roberta 
Wohlstetter, kenner van de wereld van 
de militaire inlichtingendiensten, in 
1962 een toonaangevend boek over Pearl 
Harbor. Ze hield zich voor de thinktank 

Duitsland in 1940 Frankrijk veroverde, 
eiste de regering in Tokio bovendien dat 
Frans-Indochina onder Japans bestuur 
kwam. Zo zouden de zuidelijke toevoer-
lijnen voor de Chinese troepen worden 
afgesneden. 
Roosevelt wilde de Japanse opmars 
stuiten en stelde een boycot in van 
grondstoffen die Japan moest importeren 
zoals olie en metalen. Pas als de Japanse 

militairen zich uit Indochina en China 
terugtrokken, zou de boycot worden 
opgeheven. Aangezien de Amerikanen de 
code van de Japanse diplomatieke dienst 
hadden gekraakt, wisten ze dat dit niet 
ging gebeuren. 
Waarom stelde Roosevelt dan toch deze 
eis? Hij wilde Japanse agressie uitlokken, 
zodat de VS de oorlog konden verklaren. 
Hij schrok ervoor terug om dit zonder 
zo’n aanleiding te doen. Hij was er zelf 
wel van overtuigd dat de VS moesten 
meevechten maar veel Amerikanen wa-
ren dit niet. Ze betwijfelden het nut van 
Amerikaanse militaire participatie. Hun 
deelname aan de Eerste Wereldoorlog, 
onder president Woodrow Wilsons motto 
‘the war to end all wars’, had immers niet 
voorkomen dat de Europeanen in 1939 
opnieuw tegen elkaar ten strijde waren 
getrokken. 
Roosevelt bleek het juist te hebben 
ingeschat: het Congres verklaarde Japan 
de oorlog na de aanval op Pearl Harbor. 
Of hij ook besefte dat de Japanse marine 
zijn vloot in Pearl Harbor zou aanvallen, 
zoals enkele historici hem later verweten, 

De aanval op de Amerikaanse vloot in de haven van Pearl Harbor in Hawaii 
was uitermate verwoestend. Op 7 december 1941 wisten Japanse vliegtuigen 
en onderzeeërs 21 marineschepen te beschadigen of tot zinken te brengen, 
waaronder vijf slagschepen. In nog geen uur tijd lieten meer dan 2400 
Amerikaanse militairen het leven en waren er 1104 gewond geraakt. Aan 
Japanse zijde waren ‘slechts’ 185 doden en gewonden te betreuren, plus 
29 vliegtuigen en zes onderzeeboten. De aanval leidde tot de Amerikaanse 
deelname aan de Tweede Wereldoorlog maar ook in andere opzichten 
betekende 'Pearl Harbor' een keerpunt, betoogt Ruud Janssens.

Kaart waarop de Japanse commandant Mitsuo 
Fuchida, die de luchtaanval op Pearl Harbor 
leidde, de toegebrachte schade aantekende, de 
richting van de torpedo’s, hoe zwaar de bom-
men waren, enzovoort. Hij heeft de kaart op 26 
december 1941 gebruikt om keizer Hirohito in te 
lichten over het succes. Ook de Engelse notities 
zijn van Fuchida (detail, Library of Congress). 
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gevoel hadden, wat hen ongeschikt zou 
maken als vliegeniers. Wie maar even de 
recente oorlog in China had geobserveerd, 
had beter geweten. 
Deze vooroordelen lijken ook door te 
klinken in het ongeloof dat Japan zoiets 
voor elkaar kon krijgen. Er moesten wel 
fouten door Amerikanen zijn gemaakt, de 
Japanse marine was toch niet in staat om 
zo’n complexe verrassingsaanval goed uit 
te voeren, of was er soms sprake van ver-
raad? Goed beschouwd zijn dit allemaal 
manieren om te beweren dat Japanners 
dit militaire succes niet op eigen kracht 
hadden kunnen bereiken: een paradoxale 
uiting van Amerikaans superioriteitsge-
voel.

Keerpunt
Japan behaalde een briljant militair 
tactisch succes met de aanval op Pearl 
Harbor en kreeg door de vernietiging van 
een deel van de Amerikaanse vloot in de 
Stille Oceaan de tijd om de Filipijnen, 
Maleisië, Singapore, Birma (Myanmar) en 
Nederlands-Indië te veroveren. Begin 1942 
was deze campagne voltooid. De Japanse 
bezetting was tevens een cruciale stap op 
weg naar de onttakeling van de koloniaal-
imperiale orde in Azië. 
Ook in andere opzichten betekende ‘Pearl 
Harbor’ een keerpunt: de VS raakten 

Amerikaanse toestellen waren. Door een 
gebrek aan voorstellingsvermogen werd 
geen algemeen alarm geslagen. Waar-
schijnlijk had de Amerikaanse marine op 
die ochtend ook niet veel kunnen doen 
om de ramp te vermijden.

Onderschatting van de vijand
Ook de psycholoog Irving Janis van Yale 
University vond Pearl Harbor een fascine-
rend geval. In 1972 gebruikte hij de kwes-
tie in het boek Victims of Groupthink om 
zijn theorie over ‘groupthink’ uit te leggen: 
voor een groep mensen is het belangrijker 
om eensgezind te zijn dan kritisch naar 
de eigen aannames te kijken. In het geval 
van Pearl Harbor leidde dit groepsdenken 
ertoe dat Amerikaanse marineofficieren 
zich een aanval op de haven gewoon niet 
konden indenken. Ze wisten bijvoorbeeld 
dat deze te ondiep was voor conventio-
nele torpedo’s. Het kwam niet in hen op 
dat de Japanse marine hiervoor speciale 
torpedo’s zou ontwerpen. 
Historici onder wie John Dower wijzen 
erop dat deze lage dunk van het Japanse 
vernuft breder voorkwam. Amerikanen, 
binnen en buiten de krijgsmacht, koes-
terden vreemde raciale misvattingen over 
de vijand. Geruchten circuleerden dat 
Japanners nachtblind waren of vanwege 
oorproblemen geen goed evenwichts-

Rand Corporation bezig met de vraag of 
verrassingsaanvallen voorkomen kun-
nen worden (dit was in de context van 
het gebruik van kernwapens tijdens de 
Koude Oorlog). Zij stelde dat als analisten 
de intenties van de vijand niet kennen, 
zij geen verschil kunnen maken tus-
sen afleidende informatie (de ‘noise’ in 
haar termen) en de essentiële feiten (de 
‘signals’). Toegepast op Pearl Harbor: 
Amerikaanse inlichtingenmedewerkers 
zagen volgens haar wel dat er Japanse 
schepen in zuidelijke richting voeren, in 
dit geval de ‘noise’, maar omdat ze een 
aanval op Pearl Harbor niet voorzagen, 
misten ze informatie over de Japanse 
marine op weg naar Hawaii, de ‘signals’. 
Ze concludeerden dat de Japanse marine 
richting Filipijnen voer, zoals ze zelf 
eerder al bedacht hadden.
Hoewel uit later historisch onderzoek 
bleek dat Wohlstetter niet helemaal goed 
inschatte hoeveel de inlichtingendien-
sten precies wisten, heeft haar theorie 
wel haar waarde behouden, omdat ze 
wees op een fundamenteel probleem 
van inlichtingenwerk: op de dag van de 
aanval waren er wel degelijk aanwijzin-
gen dat een Japanse vloot Pearl Harbor 
zou aanvallen, maar de Amerikaanse 
militairen interpreteerden wat ze zagen 
verkeerd. De Amerikaanse marine signa-
leerde Japanse onderzeeërs in de buurt 
van Pearl Harbor en de nieuwe radar-
installatie zag vliegtuigen verschijnen, 
waarvan ze ten onrechte dachten dat het 
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 f Akira Iriye, Oorzaken van de Tweede 
Wereldoorlog in Azië en de Stille Oceaan, 
Hollandia, 1987

VERDER LEZEN

kaanse vliegtuigen brachten de Yamato al 
snel tot zinken.
In de VS zelf had ‘Pearl Harbor’ ook grote 
gevolgen. De angst en antipathie voor 
Japanners leidde tot de internering van 
Japans-Amerikaanse burgers in concen-
tratiekampen in het westen van het land 
(zie artikel hierna). De oorlogsinspan-
ning bracht mannen naar het front en 
vrouwen namen hun plaats in op de 
werkvloer. De oorlogsindustrie hielp de 
economie definitief er weer bovenop na 
de depressie van de jaren ’30. Politiek, 
economisch en militair kon de wereld na 
1945 niet meer om Amerika heen.    

Ruud Janssens is hoogleraar amerikanistiek aan 
de Universiteit van Amsterdam.

spelen, maar al snel bleek deze rol wegge-
legd voor vliegdekschepen en vliegtuigen. 
Onderzeeërs die de Japanse logistieke 
routes in Azië doorsneden, waren ook 
belangrijk, maar de jachtvliegtuigen en 
bommenwerpers zorgden in juni 1942 tij-
dens de Slag bij Midway (een atol tussen 
Hawaii en Japan) voor de Amerikaanse 
overwinning. De schepen van beide vlo-
ten zagen elkaar zelfs helemaal niet. 
Het was de eerste keer dat dit gebeurde, 
maar niet de laatste. Vanaf deze zeeslag 
beheersten de Amerikanen de Stille Oce-
aan en met de landing op Guadalcanal in 
augustus 1942 begonnen ze met het na 
elkaar veroveren van eilanden richting 
Japan, het befaamde ‘island hopping’. Ja-
pan zelf, dat in 1905 met zijn slagschepen 
verrassend van Rusland had gewonnen, 
bleef ze bij voorkeur inzetten. Tijdens de 
Amerikaanse verovering van Okinawa, in 
april 1945, stuurde de Japanse militaire 
leiding het grootste slagschip, de Yamato, 
er op uit voor de beslissende slag. Ameri-

erdoor betrokken bij de 
Tweede Wereldoorlog. Het 
Amerikaanse Congres 
verklaarde op 8 december 
Japan de oorlog. Op 11 
december volgde nazi-
Duitsland met een oor-
logsverklaring aan Amerika. 
De VS verklaarden hierop Duitsland en 
Italië de oorlog. 
Ook al waren Duitsland en Japan bond-
genoten, er waren geen afspraken om 
gezamenlijk ten strijde te trekken tegen de 
Verenigde Staten. Hitler besloot Amerika 
de oorlog te verklaren omdat dit in zijn 
plannen voor werelddominantie paste en 
hij ook de aanvoer van materieel uit de 
Verenigde Staten naar Groot-Brittannië 
wilde stoppen. Door de Amerikaanse 
deelname aan de oorlog keerden de 
kansen van de geallieerden definitief. 
De Sovjet-Unie leverde waarschijnlijk de 
grootste bijdrage in het verslaan van de 
as-mogendheden als het gaat om verlo-
ren mensenlevens en schade, maar de 
productiecapaciteit van de Amerikaanse 
oorlogsindustrie speelde daarnaast een 
essentiële rol.
Op militair gebied had de aanval op Pearl 
Harbor uiteindelijk tevens een baanbre-
kend effect. Bij toeval waren de Ameri-
kaanse vliegdekschepen op 7 december 
buitengaats vanwege een oefening en ze 
bleven daardoor gespaard. Dit bleek een 
geluk bij een ongeluk te zijn. Zowel Ame-
rikaanse als Japanse marinedeskundigen 
waren ervan overtuigd dat slagschepen de 
beslissende rol in de oorlog op zee zouden 

N
av

al
 H

is
to

ry
 &

 H
er

ita
ge

 C
om

m
an

d.

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s.

N
at

io
na

l A
rc

hi
ve

s W
as

hi
ng

to
n.

Li
br

ar
y 

of
 C

on
gr

es
s.   a. Amerikaanse oorlogsposter om 

geld bijeen te krijgen, 1942-3. 
b. Startsein voor opstijgen aan boord van het 
vliegdekschip de USS Lexington, december 1943.
c. Japanse soldaten tijdens de bezetting van 
Shanghai, omslag van een Japans tijdschrift, 
december 1937 (via Wikimedia).
d. Japanse spotprent uit 1905: een Japanse sol-
daat kaapt het eten (lees: de overwinning) weg 
voor de neus van een Russische officier. 
e. Amerikaanse vliegeniers krijgen op 17 februari 
1945 de laatste instructies voordat ze industriële 
doelen in Japan zullen bombarderen. 
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Wat er gebeurde 
na Pearl Harbor
De internering van Japans-Amerikanen 
in de Tweede Wereldoorlog

6 april 1942: militaire politie be-
waakt een tijdelijk verzamelkamp 
in Arcadia, Californië. Vanuit dit 
en vele andere centra werden de 
Japanse-Amerikanen uiteindelijk 
getransporteerd naar een perma-
nent gevangenkamp (foto’s tenzij 
anders vermeld National Archives 
Washington).
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Amerika en Japan beledigden 
en vernederden elkaar al 
jaren voor de aanval. Ze 
waren rivalen in de strijd 
om de macht in de Stille 

Zuidzee maar de wrijving had ook te ma-
ken met de manier waarop de Verenigde 
Staten omgingen met immigranten uit 
het Verre Oosten. Een sleutelmoment was 
de Amerikaanse Immigration Exclu-
sion Act van mei 1924, die op basis van 
herkomst quota vaststelde voor migratie 
en de komst van migranten uit Azië zelfs 
geheel verbood. In heel Japan vonden 
protesten plaats. De eerste juli van dat 
jaar werd uitgeroepen tot een nationale 
Dag van Vernedering. Bij de Amerikaanse 
ambassade in Tokio pleegde een Japan-
ner harakiri. Een daad, blijkens een nage-
laten boodschap, bedoeld als ‘oproep aan 
het Amerikaanse volk’. Er zijn historici 
die deze ervaring van nationale krenking 
aanwijzen als belangrijkste oorzaak van 
de groeiende verwijdering tussen de VS 
en Japan, met de aanval op Pearl Harbor 
als eindresultaat. 
Wat de zaak in Japanse ogen zo vernede-
rend had gemaakt, is het feit dat de wet 
van 1924 alle immigranten uit Azië over 
één kam schoor en de toegang tot de VS 
ontzegde, Chinezen zo goed als Japan-
ners. China mocht dan een keizerrijk zijn 
in vergaande staat van onttakeling en een 
speelbal van de koloniale mogendheden 
van die tijd, Japan telde op het wereldto-
neel terdege mee als zelfstandige macht. 
Het had zich in korte tijd opgewerkt tot 
een geduchte industriële en militaire 
mogendheid. Het had in de Russisch-
Japanse Oorlog (1904-1905) het tsaren-

Agreement overeen, om onder meer 
Japanse zorg weg te nemen over discri-
minatie van Japanse immigranten in Ca-
lifornië. Amerika erkende de blijvende rol 
van Japan, vooral via zijn consulaire net-
werk, bij de zorg voor zijn emigranten die 
al sinds eind 19de eeuw naar de VS waren 
getrokken en vooral aan de westkust en 
in Hawaï woonden. Deze aanpak week af 

rijk verslagen en zich een volwaardig 
medespeler betoond in de internationale 
machtspolitiek. 

Issei en Nisei
Inderdaad behandelden de Amerikanen 
het land toen met de nodige egards en 
omzichtigheid. Zo kwamen de VS en Ja-
pan in 1906 een zogenoemd Gentlemen’s 

De dag na de vernietigende aanval op de Amerikaanse vlootbasis noemde 
president Franklin D. Roosevelt die zevende december in zijn toespraak voor 
het Amerikaanse Congres, die via de radio voor alle Amerikanen te volgen was, 
‘a date which will live in infamy’: een datum die in schande zal voortleven. Rob 
Kroes stelt dat je dit ook kunt zeggen van de maatregel die Roosevelts regering 
vervolgens zelf nam: alle Japans-Amerikanen aan de westkust werden in 
concentratiekampen opgesloten. 

Deze spotprent 
verbeeldt de 19de-
eeuwse imperia-
listische druk op 
China (de man 
met de handen 
machteloos in de 
lucht) en de gelijk-
waardige plaats 
van Japan (de 
samoerai) in dit ge-
zelschap. Rond de 
tafel waarop de te 
verdelen taart, het 
Chinese rijk, zitten 
de Britse koningin 
Victoria, de Duitse 
keizer, de Russische 
tsaar, Marianne 
als belichaming 
van Frankrijk en, 
op gelijke voet 
met de anderen, 
de samoerai die 
Japan voorstelt (16 
januari 1898, Le 
Petit Journal).
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De angst voor 'het gele gevaar' leidde al in
1882 tot migratiebeperkingen

strengere regels onderworpen. Maar de 
sensatiekranten, aangevoerd door pers-
magnaat William Randolph Hearst die 
een imperium bestierde van meer dan 
vijftig dagbladen in alle grote steden van 
Amerika, waaronder de New York Jour-
nal, bleven op het aambeeld hameren 
zolang er mensen van Aziatische origine 
op straat rondliepen. In 1924 leidde dit 
tot de hierboven genoemde wet. Op 
nauwelijks verhulde racistische gron-
den bepaalde deze dat de – overwegend 

blanke – bevolkingssamenstelling van 
1891 als matrijs zou dienen voor het vast-
stellen van quota voor verdere migratie. 
Nieuwkomers uit het Verre Oosten waren 
in het geheel niet meer welkom. 

Verdachtmakingen
Maar wie eenmaal binnen was mocht 
blijven. Amerika telde vlak voor de aanval 
op Pearl Harbor 127.000 inwoners van 
Japanse origine, zowel Issei als Nisei, 

ras en hun cultuur trof beide groe-
pen even hard. Ze oogden anders dan 
blanken en gedroegen zich anders. Ze 
werkten harder en vaak noodgedwon-
gen onder omstandigheden die blanken 
beneden hun waardigheid achtten. Zo 
konden Aziaten in de ogen van blan-
ken een maatschappelijke bedreiging 
gaan vormen, een gevaar dat in de ‘hate 
speech’ van eind 19de eeuw bekend werd 
als de ‘yellow peril’, het gele gevaar. Als de 
blanken niet opletten, zouden ze zichzelf 

de nek omdraaien in een ‘racial suicide’. 
Vandaag, met de verhitte praat aan de 
rechterzijde van het politieke spectrum 
over de gevaren van ‘omvolking’, horen 
we er echo’s van. 
De angst voor het gele gevaar leidde al in 
1882 tot migratiebeperkingen. Chinezen 
werd toen bij wet verboden binnen te 
komen – de allereerste keer dat de VS een 
gehele groep op basis van ras uitsloten. 
De Japanse immigratie werd aan steeds 

van het beleid jegens Chinese migranten, 
die op weinig anders konden terugvallen 
dan hun eigen gemeenschappen, meest 
alleenstaande mannen in armelijke Chi-
natowns in de grote steden. 
Een deel van de (consulaire) zorg voor 
de Japanse immigranten had betrekking 
op wat wij nu gezinshereniging zouden 
noemen. Zo hebben zich aan de Ameri-
kaanse westkust, met name in Californië, 
en in Hawaii (toen nog geen staat maar 
een Amerikaans gebiedsdeel), Japans-
Amerikaanse gemeenschappen kunnen 
vormen, samengesteld uit eerste-genera-
tie immigranten, de zogeheten Issei, en 
Nisei, hun in Amerika geboren kinderen. 

Het ‘gele gevaar’
Het onderscheid is van kardinaal belang. 
Nisei konden krachtens hun geboorte op 
Amerikaanse grond aanspraak maken op 
het Amerikaanse staatsburgerschap. Ze 
hadden daardoor aanzienlijk meer rech-
ten dan bijvoorbeeld de Chinese ‘resident 
aliens’ in hun Chinatowns. 
In de ogen van veel blanke Amerikanen 
maakte dat allemaal niet veel uit. Zij 
gooiden Chinezen en Japanners op één 
hoop. Discriminatie op grond van hun 

a
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was natuurlijk weinig verweer mogelijk. 
Dan baatte het niet wanneer je zoals een 
Japanse winkelier in Oakland een bord 
aan je gevel hing met de wanhopige 
bezwering: ‘I am an American.’  

Internering
Warren ontpopte zich als een van de 
drijvende krachten achter overheidsplan-

liet zich over de Japans-Amerikanen uit 
alsof ze de zwakke plek in zijn verdedi-
gingsmaatregelen waren. Hij gaf toe dat 
elke aanwijzing voor vijfdecolonneac-
tiviteiten van Japanners zoals sabotage 
ontbrak, maar volgens hem bevestigde 
dit slechts dat deze ‘onpeilbare types’ 
heimelijk aan het samenspannen waren. 
Tegen zulke bewijzen uit het ongerijmde 

geconcentreerd aan de Westkust – 0,1% 
van de hele bevolking van de VS – en nog 
eens 158.000 in Hawaii, waar ze ruim 
een derde van de bevolking uitmaakten. 
In Hawaii waren ze als contractarbei-
ders direct geworven in Japan; de grote 
suikerplantages waren geheel van hun 
werk afhankelijk. In Californië woonden 
ze veel meer verstrooid, werkzaam in de 
dienstensector, met name de horeca, en 
in de groente- en fruitteelt voor de nabije 
stedelijke markten. In 1940 bewerkten ze 
minder dan 4% van de grond in Califor-
nië, maar produceerden ze meer dan 10% 
van de totale opbrengstwaarde van de 
landbouw. Dit maakte hen tot een aan-
gewezen doelwit van blank ressentiment. 
Het is een deel van de verklaring voor de 
hysterie die losbarstte nadat Japan en 
Amerika in oorlog waren geraakt, vooral 
in Californië. Binnen enkele dagen na de 
aanval werden in Californië en Hawaii 
enige honderden Japanse ingezetenen 
om veiligheidsredenen vastgezet. In Ha-
waii werd de algemene noodtoestand af-
gekondigd en gold verhoogde waakzaam-
heid. In Californië escaleerde de situatie 
geheel door de overspannen reactie van 
bevolking en politici. De wildste ge-
ruchten gingen rond, zoals over Japanse 
onderzeeërs voor de kust van Californië. 
Bewindslieden als de gouverneur van Ca-
lifornië Earl Warren zwengelden de angst 
aan. Hij was na de aanval belast met de 
bescherming van de burgerbevolking. Hij 

Amerikanen met Japanse wortels, of ze nu 
staatsburger waren of niet, moesten zich begin 
1942 verzamelen om te worden vastgezet. 
Koortsachtig probeerden velen eerst hun spullen 
te verkopen. Op de foto’s:

a. Op de kruidenierszaak Wanto Co. in Oakland 
stond sinds 8 december, de dag na Pearl Harbor, 
in grote letters I Am an American – de eigenaar 
achtte het verstandig dit feit onder de aandacht 
van eventuele plunderaars te brengen. Fotografe 
Dorothea Lange legde dat vast en kwam in 
maart 1942 opnieuw langs. Toen maakte ze 
deze foto, met boven de hartenkreet de nieuwe, 
droge mededeling: Sold.
b. Boerenfamilies in Centerville (Californië) wach-
ten begin 1942 op de overheidsbus die hen naar 
een verzamelkamp zal brengen.
c. De aankomst per trein in kamp Arcadia 
(Californië). Rechts een rij Amerikaanse militaire 
bewakers.
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1942: ‘If the Japs are released, no one will 
be able to tell a saboteur from any other 
Jap.’  

Purple Hearts
Deze hele episode is een flagrante schen-
ding van grondwettelijke rechten en de 
rechtsbescherming die het Amerikaanse 
stelsel zijn burgers toezegt. Dit geeft een 
ander regeringsbevel van Roosevelt des 
te meer dramatische kracht. Al in januari 
1943 maakte het ministerie van Oorlog 
plannen bekend tot oprichting van een 

ziekenbarakken, een gaarkeuken. De 
gevangenen konden tuintjes beginnen 
en zelf spullen maken, je kon er naar 
een opticien en sporten, maar opge-
sloten zaten ze, in winderige, ’s zomers 
hete en ’s winters ijskoude kampen. 
Twee Japans-Amerikanen, Gordon Hi-
rabayashi en Fred Korematsu, spanden 
een rechtszaak aan tegen de staat, maar 
het Hooggerechtshof achtte, gezien de 
oorlogssituatie, hun opsluiting rechts-
geldig. Dit sluit aan bij de waarschu-
wing van gouverneur Warren in oktober 

nen om de gehele bevolking van Japanse 
origine om veiligheidsredenen zonder 
enige vorm van proces vast te zetten. 
Deze brute internering berustte op een 
regeringsbesluit (Executive Order 9066) 
van 19 februari 1942, waarmee presi-
dent Roosevelt de minister van Oorlog 
volmacht gaf om militaire gebieden aan 
te wijzen, zogeheten ‘exclusion zones’, 
die ‘nader te bepalen bevolkingsgroe-
pen’ – lees: mensen van Japanse origine 
– met onmiddellijke ingang dienden te 
ontruimen. Dit leidde tot de internering 
(‘relocation’ of ‘migration’ waren gang-
bare overheidseufemismen) van 122.000 
mensen, van wie twee derde Amerikaans 
staatsburger, in tien concentratiekam-
pen verspreid over zes staten in het 
Amerikaanse Westen. Dit proces nam zes 
maanden in beslag. 
Mannen, vrouwen en kinderen, zowel 
Nisei als Issei, moesten voortaan in 
barakken leven die in de woestenij ston-
den. Ze konden weinig meer meenemen 
dan een paar koffers. Hun overige heb-
ben en houden inclusief onroerend goed 
hadden ze met groot verlies overijld van 
de hand moeten doen. De staat voor-
zag in wat basismeubilair, klaslokalen, 

Het dagboek van Charles Kikuchi
Na al zeven maanden te hebben vast-
gezeten in het concentratiekamp Gila 
River in Arizona, raakte een jonge Japans-
Amerikaan in gesprek met een zwarte 
Amerikaanse arbeider. De arbeider was 
bezig de omheining rond het kamp op te 
trekken en wilde weten hoe de gedetineer-
den dit alles ondergingen. Toen hij hoorde 
over hun blijvende loyaliteit jegens de 
Verenigde Staten, riep hij uit: ‘Boy, you’re 
making a mistake. Why should you be loyal 
to a country that don’t want you? … This is 
a white man’s country.’ 
Zijn gesprekspartner schreef het voorval 
op in zijn dagboek, dat in 1973 verscheen 
als The Kikuchi Diary. Chronicle from an 
American Concentration Camp. Charles 
Kikuchi was een geschoold sociolo-
gisch waarnemer. Toen hij in 1942 werd 
opgesloten, had hij net zijn Bachelor’s 
diploma gehaald aan San Francisco State 
College. Eenmaal in het kamp besloot hij 

te boekstaven wat hem en zijn lotgeno-
ten overkwam. Hij was een gedreven, zo 
niet bezeten chroniqueur en vulde met 
enorme zelfdiscipline schrift na schrift met 
zijn waarnemingen van een leven dat zich 
grotendeels buiten het blikveld van de 
Amerikaanse samenleving afspeelde. Zo 
kwam hij ook in aanraking met een onder-
zoeksproject dat was opgezet door een 
groep sociologen rond de Universiteit van 
Chicago dat van zo dichtbij mogelijk de di-
recte ervaringen van de betrokkenen wilde 
onderzoeken, aan de hand van onder 
andere egodocumenten, gesprekken en 
brieven. De coördinatie van het onderzoek 
was in handen van het befaamde sociolo-
genechtpaar Dorothy Swaine-Thomas en 
William I. Thomas. Hun naam is verbon-
den geraakt met het ‘Thomas-theorema’. 
Dit vat op speelse wijze het basisinzicht 
samen van de Amerikaanse sociologie: als 
mensen een situatie definiëren als echt 

(ook al is dat ten onrechte), dan ís die in 
zijn consequenties echt. Toegepast op de 
praktijk: als mensen Japanners zien als een 
onbetrouwbare, achterbakse bevolkings-
groep, zullen ze hen navenant behandelen, 
uitstoten en afzonderen. 

•  Charles Kikuchi, The Kikuchi Diary. 
Chronicle from an American Concentra-
tion Camp , University of Illinois Press, 
1973

•  Dorothy S. Thomas en Richard Shige-
aki, The Spoilage. Japanese-American 
Evacuation and Resettlement During 
World War II, , University of California 
Press, 1946 (herdruk 2010)

•  Dorothy Swaine Thomas, Charles 
Kikuchi en James Minoru Sakoda, The 
Salvage, University of California Press, 
1952
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scheidingen voor het 442nd Regimental 
Combat Team: 18.143, waaronder 9486 
Purple Hearts voor betoonde moed. Het 
Four Four Two was de meest onderschei-
den militaire eenheid in de geschiedenis 
van de VS.

Drama
In maart 1946 sloot het laatste inter-
neringskamp. De kampen waren toen 
al geleidelijk (deels) ontruimd  in het 
kader van een officieel Resettlement 
Program (1944), dat de geïnterneerden 
toestond buiten de exclusion zones de 
terugweg naar de samenleving te vinden. 
Hoe bitter hun ervaringen waren, valt te 
lezen in de onderzoeksverslagen van de 
grootschalige Evacuation and Resettle-
ment Study verricht onder auspiciën van 
de Universiteit van Chicago. Hoewel de 
gedetineerden de episode als een drama 
beleefden, concluderen de opstellers dat 
de opgelegde uitwaaiering over de Ame-
rikaanse samenleving per saldo heeft 
geleid tot de integratie van een etnische 
groep die voor Pearl Harbor vooral in 
zichzelf besloten was geweest. Opvallend 
is overigens dat velen hun Amerikaanse 
patriottisme behielden. Er is nooit een 
geval van spionage boven water geko-
men.
Jaren later kwam er eindelijk iets van 
officiële gerechtigheid. In 1983 stelde de 
Commission on Wartime Relocation and 
Internment of Civilians (CWRIC) in haar 
rapport dat het uitsluiten, uitstoten en 
vastzetten van Japans-Amerikanen geen 
militaire noodzaak had en dat het besluit 
stoelde op ‘race prejudice, war hysteria 
and a failure of political leadership’. In 
1989 nam het Congres een wet aan waar-
door elke nog levende ex-gedetineerde 
een uitkering van twintigduizend dollar  
ontving. In 1984 bestempelde Califor-
nië 19 februari, de dag in 1942 waarop 
Roosevelt de gedwongen ontruiming van 
de exclusion zones had gelast, als A Day 
of Remembrance. Een dag ter herinne-
ring aan een ‘infamy’ van eigen bodem. 

Rob Kroes is emeritus hoogleraar amerikanistiek 
aan de Universiteit van Amsterdam.  

gevechtseenheid geheel bestaand uit 
soldaten van Japanse origine (uiteraard 
onder blank bevel). Ideeën in deze geest 
waren opgekomen onder Japans-Ame-
rikanen op Hawaii, als een kans om hun 
nationale loyaliteit te bewijzen. Beleids-
makers in Washington zagen de moge-
lijkheid om ook onder de gedetineerden 
in de kampen vrijwilligers te werven 
en hun zo een uitweg te bieden uit de 
leegheid van het kampleven. Roosevelt 
zei toen hij het bevel ondertekende dat 
de speciale gevechtseenheid in het leven 
riep: ‘Americanism is not, and never was, 
a matter of race or ancestry.’ 
Het nieuwe 442nd Regimental Combat 
Team, ‘the Four Four Two’, samengesteld 
uit Japans-Amerikanen uit Hawaii en 
vrijwilligers uit de interneringskampen in 
het Amerikaanse Westen, zou zijn sporen 
verdienen bij de bloedige opmars van 
het Amerikaanse leger van zuid-Italië tot 
in Beieren. De roemruchte Amerikaanse 
oorlogscorrespondent Ernie Pyle trok 
enige tijd op met het Four Four Two. Hij 
vroeg de mannen tijdens de strijd om 
Monte Cassino waarom ze, ondanks 
heftige verliezen en tegen Duits vuur in, 
hun aanval hadden voortgezet. Hij kreeg 
te horen: ‘We had to. We fight double. 
Against the Germans and for every 
Japanese in America.’ Hoe serieus ze dit 
namen, bleek wel uit het aantal onder-

 f Rogers Daniels, Prisoners Without 
Trial. Japanese Americans in World War II, 
Hill and Wang, 2019

VERDER LEZEN

De kampbewoners zaten 
gevangen, maar hun situa-
tie verschilde hemelsbreed 
van die in nazikampen. Zo 
konden de jongedames 
van een softball-team 
ook na hun verdrijving 
uit Los Angeles naar het 
kamp Manzanar in de 
zuid-Californische woestijn 
samen sporten. De foto 
links van het partijtje werd 
op 30 mei 1942 genomen 
door Francis L. Stewart, 
die dit zoals veel andere 
fotografen deed in het 
kader van een New Deal-
werkverschaffingsproject 
voor kunstenaars. Soms 
maakten ingezetenen zelf 
overigens – clandestien – 
foto’s en ontwikkelden die 
in een verstopte donkere 
kamer, zoals deze hier-
naast van een oogmeting 
in kamp Heart Mountain.
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Warren heeft zich na de oorlog meer dan 
gerevancheerd voor zijn anti-Japanse 
opstelling door als voorzitter van het 
Amerikaanse Hooggerechtshof een eind te 
maken aan de rassenscheiding bij wet, en 
meer in het algemeen door de bescher-
ming van burgerrechten centraal te stellen 
in de besluitvorming van het hof. In zijn 
memoires beschrijft hij het hartzeer dat hij 
achteraf voelde over zijn handelwijze tegen 
de Japanse bevolking (foto 1948, Wikimedia 
Commons). 
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‘Thalassa, thalassa’ (de zee, de zee), riep de 
voorhoede die uit het Armeense bergland afdaalde 
en opeens de Zwarte Zee zag. Dit is wat de meeste 
gymnasiasten van Xenophons Anabasis (Tocht 
naar het Binnenland of Tocht van de Tienduizend) 
zal zijn bijgebleven, samen met de zinsnede: ‘En 
vandaar trok hij op, zoveel dagmarsen en zoveel 
parasangen' (afstandsmaat). Door de eerste 
worsteling met het Grieks zijn het avontuurlijke, de 
gevaren en de ontmoetingen met vreemde landen 
en hun bewoners kopjeonder gegaan. Die maken 
echter wel degelijk onderdeel uit van de Anabasis, 
laat Ed van der Vliet zien.

De schrijver was 
er zelf bij

D
e Anabasis omvat de belevenissen van een Grieks 
huurlingenleger dat in 401 v.Chr. bijeengebracht 
werd door de machtige Perzische prins Cyrus de 
Jongere. Hij wilde er zijn broer, de Perzische koning 
Artaxerxes II (405/4-359 v.Chr.), mee van de troon 

stoten. In de slag bij Kunaxa ten noorden van Babylon vond Cyrus 
de dood. De Griekse aanvoerders  werden gearresteerd en terecht-
gesteld. Uit hun aanvankelijk 13.000 man sterke huurlingenleger 
slaagden de overgebleven ‘Tienduizend’ erin om door het berg-
land van Armenië en langs de zuidkust van de Zwarte Zee terug 
te keren naar de Griekse wereld. Ze trokken vaak door gebied dat 
bewoond werd door vijandige volken. Aan het eind waren naar 
verluidt 8300 man over.
Een groot deel van de Anabasis behandelt gevechten en tactische 
manoeuvres, maar Xenophon heeft daarnaast zeker oog voor de 
onbekende landschappen met hun bijzondere dierenwereld zoals 
de wilde ezels en struisvogels in de droge steppe aan de linkeroe-
ver van de Euphraat. Ook beschrijft hij de volken en hun leefwijze. 
In het door diepe sneeuw bedekte Armenië huisden mensen met 
hun vee in ondergrondse woningen. De Grieken maakten aan de 
Zwarte Zee kennis met een volk dat ze Mossunoikoi noemden, 
bewoners van een mossun (houten toren), die hun rijke jongens 
vetmestten en met bloemmotieven tatoëerden. 

De ruiter
Hoe kende de Athener Xenophon deze verhalen? Hij was er zelf 
bij. Na de arrestatie en executie van de oorspronkelijke aanvoer-
ders werd Xenophon gekozen als opvolger van een van hen. 
Xenophon, geboren tussen 430 en 425 en gestorven na 355 v.Chr., 

XENOPHON

was ongetwijfeld een rijkere landeigenaar, een ‘ruiter’ zoals leden 
van de op een na hoogste sociale klasse in Athene genoemd 
werden. 
Vanaf ongeveer 410 maakte Xenophon deel uit van de kring rond 
Sokrates, evenals Plato en Kritias, de latere leider van de ‘Dertig’, 
het uit dertig man bestaande dictatoriale bestuur van Athene. 
Xenophon was ongetwijfeld als bereden militair in hun dienst. In 
de slag bij Koronea in 394 tussen twee coalitielegers onder leiding 
van respectievelijk Sparta en Thebe/Argos, vertoefde hij in het 
gezelschap van de Spartaanse koning Agesilaos. 
Xenophon werd in 400 uit Athene verbannen, waarom is on-
bekend. De gangbare verklaring is dat hij werd gestraft omdat 
hij tegen de met de Atheners bevriende Perzische koning had 
gestreden. De Anabasis zou hij vervolgens ter rechtvaardiging van 
zichzelf en daarom onder de naam Themistogenes van Syracuse 

Xenophon op een Griekse postzegel (foto via Shutterstock).
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geschreven hebben. Dit pseudoniem moet vrij snel doorgeprikt 
zijn.
Van de Spartanen kreeg hij een landgoed in Elis, niet ver van 
Olympia. Xenophons twee zoons, Gryllos en Diodoros, groeiden 
in Sparta op. Na de nederlaag van de Spartanen bij Leuktra in 371 
moest Xenophon zijn landgoed verlaten en ging hij naar Lepreon 
bij Korinthe. Dankzij de toenadering en het bondgenootschap van 
Athene en Sparta is zijn ballingschap vermoedelijk opgeheven. 
Zijn beide zoons dienden als Atheense ruiters in de slag bij Man-
tinea in 362, ten noorden van het tegenwoordige Tripolis, waarin 
Atheners, Spartanen, Mantineërs, Eleërs en Achaiers tegenover 
Thebanen, Arkadiërs en Argiven stonden. Gryllos sneuvelde er.

De schrijver 
Xenophon schreef meer dan de Anabasis: onder andere over het 
bestieren van een landgoed met toebehoren, en de inkomsten 
van Athene. Naast Plato is hij de enige bron voor de gesprekken 
van Sokrates, die zelf niet publiceerde maar diepgaand conver-
seerde met zijn medeburgers. Xenophon beschrijft dit in zijn 
Apomnemoneumata (Latijn: Memorabilia). Hij behandelde de 
instituties van Sparta en maakte een lofrede op de daden en het 
karakter van de Spartaanse koning Agesilaos, die regeerde van 
400 tot 360/59 en met wie hij bevriend geraakt was. 
De ondertoon van Xenophons geschriften is de vraag naar wat 
goed en rechtvaardig leiderschap is. Zijn invloedrijkste werk is 

daarom ongetwijfeld de Kyroupaideia (Cyropaedie),  een fictieve 
geschiedenis van Cyrus de Oudere, de stichter van het Perzische 
rijk. Het verhaalt hoe zijn persoonlijkheid gevormd werd en 
vertelt bijvoorbeeld over zijn superioriteit als legeraanvoerder en 
veroveraar, zijn grootmoedigheid en zijn zorg voor de opvoeding 
van zijn zoons. Als vorstenspiegel, dat wil zeggen als voorstelling 
van de verstandige en voorbeeldige vorst, was de Cyropaedie tot 
diep in de 18de eeuw een invloedrijk voorbeeld.
Ook historisch is zijn Hellenika, de Griekse geschiedenis over de 
periode 411-362. Dit sluit wat betreft gebeurtenissen naadloos 
aan bij waar Thucydides’ tekst over de Perzische Oorlogen plotse-
ling ophoudt, het jaar 411, en gaat verder tot de slag bij Mantinea 
in 362. 
Xenophons geschiedschrijving verschilt echter sterk van die van 
Thucydides, die dieper liggende verklaringen zocht, algemene 
patronen ontwaarde en een groter verband liet zien. Xenophons 
werk is omschreven als literatuur met het karakter van memoires: 
de geschiedenis van zijn tijd zoals hij die persoonlijk beleefd had. 
De ruimere context ontbreekt nogal eens. Het is ook de geschie-
denis van steeds mislukkende pogingen om een ‘algemene 
vrede’ te sluiten, van meedogenloze burgeroorlogen en niets en 
niemand ontziende moordpartijen in de Griekse poleis (stadsta-
ten) tussen oligarchen, die naar een heerschappij van een kleine 
groep van rijken streefden, en democraten die een heerschappij 
van alle burgers wilden. Verraad en bedrog lagen overal op de 
loer. 
Xenophon eindigt zijn Griekse geschiedenis met de constatering 
dat er in Griekenland een chaotische toestand was ontstaan na 
de onbesliste slag bij Mantinea, waarbij de Thebaanse leider 
Epameinondas de dood vond. Hij besluit: ‘Tot zover is het door 

De route van de Tienduizend. Daarnaast: Perzische militairen, reliëf ca. 
550- 330 v.Chr. in Persepolis, een gebouwencomplex waar de koningen 
eer werd bewezen. Alexander de Grote liet Persepolis in 330 v.Chr. plunde-
ren en platbranden (foto Foto Alireza Javaheri via Wikimedia Commons).
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 f Gerard Koolschijn, Xenophon. Griekse oorlogen, Athenaeum-
Polak & Van Gennep, 1990

 f Gerard Koolschijn en Tjit Reinsma, Xenophon. Tocht van de 
Tienduizend, Fibula-Van Dishoeck, 1971

 f Anabasis schetst een kleurrijk beeld van het 
Griekse huurlingenleger dat door de Perzische 
prins Cyrus de Jongere wordt ingezet in de 
strijd tegen zijn broer de koning. Hoe zag Perzië, 
waar de Griekse strijders bivakkeerden, er in de 
4de eeuw v.Chr. uit? Scan de QR-code voor een 

animatie van Persepolis, een enorm paleizencomplex dat de macht 
van Perzische koning moest etaleren of ga naar www.geschiedenis-
magazine.nl/animatie-persepolis.

VERDER LEZEN

mij beschreven; wat daarna gebeurd is zal wellicht een ander ter 
harte gaan [tot onderwerp zijn].’ In de woorden van de Leidse 
historicus Henk Wesseling: ‘Oorlog lost nooit iets op.’

Vreesaanjagende zeiswagens
Xenophon voert de handelende personen doorgaans sprekend 
op als zij hun mening en motieven verkondigen, in gesprekken, 
tijdens beraadslagingen en toespraken. Dit verlevendigt de Ana-
basis aanzienlijk. We horen het gesprokene en zien het gebeuren 
voor ons. Zo voert hij de spanning langzaam op in de aanloop 
naar de slag bij Kunaxa, in de vlakte langs de Euphraat. De Grie-
ken zagen de opmars van het leger van Artaxerxes II, dat volgens 
de geruchten onvoorstelbaar groot was, eerst als een stofwolk 
aan de horizon. Toen het dichterbij kwam, zagen zij daarin de 

schittering en lichtflitsen van de weerkaatsing van het zonlicht 
op de wapens en ten slotte was de slagorde van de verschil-
lende volken met hun eigen wapenuitrusting te onderscheiden. 
Voor de frontlinie reden, breed opgesteld, de vreesaanjagende 
zeiswagens. Het leger van de koning naderde zwijgend, rustig en 
langzaam. 
Xenophon legt duidelijk accenten in de keuze van onderwerpen 
die hij uitvoeriger beschrijft. Dit geldt bijvoorbeeld het proces 
in de volksvergadering tegen de Atheense aanvoerders die na 
hun overwinning in de zeeslag bij de Arginusen (eilandengroep 
bij Lesbos) in de ogen van de aanklagers verzuimd hadden de 
Atheense drenkelingen te redden en de lichamen van de doden 
te bergen, en door de volksvergadering collectief ter dood 
veroordeeld werden. Hij belicht de liquidatie van de gematigde 
Theramenes door de steeds tirannieker optredende leider van de 
Dertig, Kritias. Uitgebreide aandacht besteedt hij aan de burger-
oorlog die in Athene een einde maakte aan de dwingelandij van 
de Dertig, de oorlogen van de Spartaanse legerleider Derkyllidas 
en koning Agesilaos in het westen van Klein-Azië tegen de Perzi-
sche satrapen (400-394) en de lotgevallen en de standvastigheid 
van het pro-Spartaanse, kleine Phlious in het noordoosten van de 
Peloponnesos. 
Opvallend is wat hij niet vermeldt: de oprichting van de Tweede 
Attische Zeebond in 377, de bevrijding van Messenië na de 
eeuwenlange Spartaanse overheersing en de vorming van de 

Arkadische Bond en de stichting van zijn hoofdstad Megalopolis 
(Grote stad). Xenophons perspectief, met andere woorden, is 
eerder Spartaans dan Atheens.

Liefde voor mooie jongens 
Xenophon vertelt kleurrijk. Ruiters die tussen de stadsmuur en 
de door de vijand gesloten poorten in het nauw zaten, waren 
‘gedwongen als vleermuizen aan de muur onder de borstwering 
te kleven’ (Griekse Oorlogen, vertaling G. Koolschijn). Sparta deed 
hem eens, toen er bij een aanval geen verdedigers waren, denken 
aan een ‘verlaten vogelnest’. Een Spartaanse fortcommandant 
besteedde al zijn aandacht aan een aantrekkelijke jongen in de 
benedenstad en verloor zijn burcht. 
De liefde voor mooie jongens speelt vaker een rol bij Xenophon. 
In de Anabasis vertelt hij dat de huurlingenleider Menon een 
nauwe band had met de hooggeplaatste Pers Ariaios doordat 
beiden zo op schone knapen gesteld waren. De Griek die de zoon 
van een Armeens dorpshoofd moest bewaken, werd verliefd op 
de jongen en nam hem mee naar huis.

Waarschuwing
Xenophons geschiedschrijving houdt een waarschuwing in voor 
politiek die gedomineerd wordt door eigenbelang en hebzucht. 
Polarisatie leidt tot burgeroorlog. Xenophon laat zien wat er 
gebeurt als een volksvergadering zich laat leiden door dema-
gogie en emoties en zich niet meer aan de eigen wetten houdt. 
Zowel de Anabasis als zijn Hellenika geeft een goede indruk van 
hoe het in een Griekse democratie werkelijk toeging, ook al is zijn 
voorstelling gestileerd en partijdig. Het optreden van sprekers en 
gezanten, de besluitvoming in een volksvergadering, geroep en 
geroezemoes, het wordt allemaal heel helder gebracht. Het zou 
voor eenieder die nu de Griekse democratie de onze ten voor-
beeld wil stellen, een vast motto moeten zijn: Xenophon lezen!

Ed van der Vliet is oud-historicus en is verbonden aan de Rijksuniversiteit 
Groningen.

Xenophons geschiedschrijving 
houdt een waarschuwing in: 

polarisatie leidt tot burgeroorlog. 
Hij laat zien wat er gebeurt als een 
volksvergadering zich laat leiden 

door demagogie en emoties
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Een kenmerk van de moderne politiek is de spotprent die zittende 
machthebbers op de hak neemt. Eind 18de eeuw begon deze traditie in 
Nederland, en ruim een eeuw later was ze ingeburgerd. Wie zijn er in de 
tussentijd aangepakt? Henk Slechte selecteert de mooiste tekeningen. 

Deze keer: Hendrik Colijn (1869-1944)

HOGE BOMEN...

Uitperser Colijn

Wat is het verhaal? 
De rijwielbelasting was in 1919 afgeschaft, maar minister van Finan-
ciën Colijn stelde in 1924 voor deze indirecte belasting weer in te 
voeren, om zo de druk van de directe belastingen te verlagen. Maar 
dat ging zomaar niet! De Algemeene Nederlandsche Wielrijdersbond 
ANWB sprak zich er uiteraard tegen uit. De vakbond van handels- en 
kantoorbedienden protesteerde, omdat veel toch al mager betaalde 
leden de fiets nodig hadden om naar hun werk te komen. De socialis-
ten steigerden: het dagblad Het Volk schreef dat Colijn het begrotings-
tekort wilde afwentelen op de arbeidersklasse, en de SDAP-woord-
voerder in de Tweede Kamer stelde aanpassingen voor. Colijn wilde 3 
gulden per rijwiel. Een fiets kostte ongeveer 30 gulden; de SDAP vond 
10% per jaar voor de arbeider onevenredig hoog. De heffing moest 
dus tenminste progressief zijn. Mensen die de fiets voor hun werk no-
dig hadden, moesten bovendien vrijgesteld worden. Colijn weigerde 
hierop in te gaan. Wel gaf hij toe aan de vrijzinnig-democraten die 
alleen voor de wet zouden stemmen als die een einddatum had. Dat 
werd 1930. 
Met de stemmen van de socialisten en de communisten tegen werd 
de wet aangenomen. Vanaf 1 augustus 1924 moesten alle fietsen 
voorzien zijn van een ‘rijwielbelastingmerk’ dat De Telegraaf spottend 
het ‘Fietsenblikje’ noemde. Bij het postkantoor regelde je dit. Wie zon-
der reed, riskeerde een boete van 5 tot 15 gulden. Jaarlijks kreeg de 
schatkist nu ruim vijf miljoen gulden extra binnen. 'De gewone burger 
vond deze voorloper van de huidige wegenbelasting af-schu-we-lijk', 
aldus Cor de Jong van stichting Het Nederlandsche Rijwielbelasting-
plaatje. Tegen Colijns belofte in werd de belasting vlak voor 1930 
verlengd. Vanaf 1934 mocht men het belastingplaatje zichtbaar op de 
kleding dragen, zodat het niet meer van de fiets gestolen kon worden. 
De gehate fietsbelasting is in 1941 door de Duitse bezetter afgeschaft. 
Dit was niet om de sympathie van de Nederlanders te winnen, maar 
het gevolg van een incident waarbij de Nederlandse marechaussee 
had geschoten op leden van de Weerafdeling (de ‘ordedienst’ van de 
NSB) die geen zichtbaar rijwielplaatje op hun WA-uniform droegen. In 
1942 ging de bezetter overigens hele fietsen vorderen.

Wat zien we? 
Minister van Financiën Hendrik Colijn, vastgeketend aan 
een muur met een halsband waarop de letters RWB1924 
Nederland. Dit staat voor Rijwielbelasting 1924, door 
Colijn dat jaar ingevoerd. 

G. Van Raemdonck, 'De verwensching 
van dengenen wiens fietsplaat men
gestolen heeft', uit: De Groene Amster-
dammer, 2 augustus 1924.
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Wat zien we?
Minister van Sociale Zaken J.R. Slo-
temaker de Bruïne voelt de pols van 
een uitgemergelde werkloze en merkt 
tegen eerste minister Colijn op dat de 
werkloze nog wel een aderlating kan 
hebben. 

Wie is de maker?
Albert Hahn jr. (1894-1953) heette eigenlijk Albert Dijkman. Hij werd door het huwelijk 
van zijn moeder met tekenaar Albert Hahn Sr. op zijn zeventiende diens stiefzoon. Hij 
noemde zich als tekenaar Albert Hahn jr. maar ook A. Poussin (kuiken, kind van een 
haan). Hij tekende als A. Poussin voor De Nieuwe Amsterdammer en De Notenkraker. Na 
de dood van Albert Hahn sr. maakte hij als Albert Hahn jr. prenten voor De Notenkraker 
en werkte hij o.a. voor de SDAP en het NVV.

Wat is het verhaal?
In 1933 formeerde Colijn zijn tweede kabinet dat vooral de grote werkloosheid 
moest bestrijden na de beurskrach van 1929. Hij koos voor financiële ‘aanpassing’: de 
overheidsuitgaven werden verlaagd. Hoewel de exportpositie van Nederland erdoor 
geschaad werd, handhaafde hij de waarde van de gulden, de zogenoemde Gouden 
Standaard. De regering vond het anders onrechtvaardig tegenover de mensen die had-
den gespaard. De bezuiniging voor de overheid haalde ze onder meer uit de verlaging 
van de steunregeling voor werklozen. De socialisten verzetten zich hevig, als oppositie 
in de Tweede Kamer en in hun kranten, met geschreven en getekende commentaren 
zoals dit. 

Wie is de maker? 
De illustrator, beeldend kunstenaar 
en politiek tekenaar George Van 
Raemdonck (1888-1966) kwam in 
1914 als vluchteling uit België naar 
Nederland. Hij werkte voor De Groene 
Amsterdammer en De Notenkraker. Hij 
ging in 1928 terug naar België, maar 
bleef voor De Notenkraker werken. 
Ook maakte hij tussen 1922 tot 1937 
voor Het Volk de tekeningen van de 
kinderstrip Bulletje en Boonestaak, bij 
de teksten van A.M. de Jong.

Albert Hahn jr., ‘Zit er nog leven in?’ ‘Jaja…, hij 
kan deze aderlating nog best hebben’. Uit:  

De Notenkraker, 30 september 1933.
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Het vreedzame Zweden is niet het eerste land waar mensen aan denken bij het 
woord ‘grootmacht’. Toch was het in de 17de eeuw een geduchte speler op het 
Europese toneel. Ivo van de Wijdeven vertelt over die glorieuze Stormaktstiden, de 
Tijd van de Grote Macht, die begon bij de troonsbestijging van Gustaaf II Adolf.

Grootmacht Zweden

‘STORMAKTSTIDEN’ (1611-1721)

Gustaaf II Adolf zegevierend in de Slag bij 
Breitenfeld tijdens de Dertigjarige Oorlog (1632, 
door Johann J. Walter, Musée des Beaux-Arts, 
Straatsburg).

VERGETEN GOUDEN  EEUWEN
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O
p 6 juli 1630 werden de gebeden van protes-
tantse vorsten in het Heilige Roomse Rijk eindelijk 
verhoord. De ‘Leeuw van het Noorden’ landde met 
een invasiemacht in het hertogdom Pommeren. 
Anders gezegd: de lutherse koning Gustaaf II Adolf 

van Zweden wierp zich in de Dertigjarige Oorlog. Die woedde 
al twaalf jaar tussen de protestantse en de katholieke vorsten-
dommen binnen het rijk. Onder aanvoering van de katholieke 
Habsburgse keizer waren de katholieke vorsten aan de winnende 
hand, maar als iemand hen kon verslaan, was het Gustaaf Adolf, 
zo verwachtte men. Het militaire genie had eerder met zijn legers 
oorlogen gewonnen tegen aartsrivaal Denemarken, het tsaardom 
Rusland en het Pools-Litouwse Gemenebest, vandaar zijn bijnaam. 
Het fundament voor de successen van Gustaaf Adolf, die vanaf 
1611 op de troon zat, was gelegd door zijn voorgangers in de 
16de eeuw. Zweden was in 1523 onder leiding van het vorsten-
huis Wasa uit de Unie van Kalmar gestapt, waarin Denemarken de 
boventoon voerde. Op eigen benen was Zweden een arm land. 
Het had weliswaar een aanzienlijke omvang, maar was met een 
miljoen inwoners dun bevolkt. De Wasa-koningen besloten in te 
zetten op de export van natuurlijke rijkdommen als koper, ijzer en 
hout. Buitenlandse investeerders, onder wie tijdens de Dertigja-
rige Oorlog Louis de Geer uit Amsterdam, werden uitgenodigd 
om de Zweedse mijnbouw en industrie te moderniseren.
Dat lukte heel aardig, maar de export had sterk te lijden onder het 
feit dat Denemarken dankzij de controle over de Sont de handel 
in het Oostzeegebied beheerste. Daarnaast was er dreiging door 
gestage Russische gebiedsuitbreiding richting de Oostzee. Als 
klap op de vuurpijl maakte de Poolse koning, sinds 1587 lid van 
een tak van het huis Wasa, aanspraak op de Zweedse troon. Di-
verse oorlogen met hun buren maakten de Zweden duidelijk dat 
ze omsingeld waren. 

Militaire monarchie
Noodgedwongen omarmden de Zweedse koningen het motto ‘de 
aanval is de beste verdediging’. Om grotere slagkracht te verkrij-
gen, trokken ze meer macht naar zich toe. Lastige edelen werden 
buitenspel gezet, talentvolle kregen juist belangrijke posten in het 
staatsapparaat. Torenhoge belastingen stonden garant voor een 
goedgevulde schatkist, en door de invoering van de utskrivning 
(dienstplicht) kon een nationaal leger worden opgebouwd. Dit 
werd getraind volgens de nieuwste inzichten in de krijgskunst – 
Gustaaf Adolf was een bewonderaar van legervernieuwer Maurits 
van Oranje.
Predikanten speelden een cruciale rol in het overheidsapparaat. In 
1527 had Zweden het lutheranisme aanvaard als staatsgodsdienst 
en in de dorpskerken werd niet alleen het voor de utskrivning 
cruciale geboorteregister bijgehouden, maar ook gepreekt over 
de plicht om Zweden te verdedigen tegen de boze buitenwereld. 
Van het 17de-eeuwse Zweden wordt daarom ook wel gezegd dat 
het een militaire monarchie was.
Het uit nood geboren stelsel kwam tijdens de Dertigjarige Oorlog 

tot volle wasdom. Het hielp hierbij enorm dat het katholieke 
Frankrijk de Zweedse militaire avonturen meefinancierde: beide 
landen vreesden dat een overwinning van de Habsburgse keizer 
een machtige nieuwe vijand aan de grenzen zou betekenen. Ook 
liet Zweden de veroverde gebieden goedschiks of kwaadschiks 
bijdragen aan de bevoorrading en betaling van zijn troepen. Die 
groeiden mede daardoor uit van een invasielegertje van 14.000 
Zweden tot een krijgsmacht van in totaal 100.000 manschappen, 
onder wie veel huurlingen.
De Leeuw van het Noorden maakte zijn belofte waar. De keizer-
lijke legers leden gevoelige nederlagen, in het bijzonder tijdens 
de Slag bij Breitenfeld in 1631. Zweedse legers leken onoverwin-
nelijk en trokken kriskras door het Heilige Roomse Rijk. Maar een 

Symbool voor het einde van de Stormaktstiden: het 
lichaam van koning Karel XII wordt naar Zweden 
gebracht na een fataal schot tijdens een militaire actie 
in  Noorwegen in 1718 (1878, door Gustaf Cederström, 
Nationalmuseum Stockholm).
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jaar later leek er een voortijdig einde gekomen aan het Zweedse 
avontuur. De Slag bij Lützen werd ternauwernood gewonnen en 
toen de kruitdampen waren opgetrokken, bleek Gustaaf Adolf een 
van de vele dodelijke slachtoffers.

Nachtenlange discussies met Christina 
Zijn opvolger Christina was in 1632 pas zes jaar oud. Kanselier Axel 
Oxenstierna gaf leiding aan het regentschap dat in haar plaats 
regeerde, en dankzij hem wist Zweden zich te handhaven in het 
strijdgewoel. Oxenstierna veranderde de Zweedse oorlogsdoelen. 
Niet langer stond het verslaan van de Habsburgse keizer centraal, 
maar satisfactio et assecuratio: Zweden eiste voortaan compensa-
tie met grondgebied voor zijn inspanningen voor de protestantse 

zaak, en wilde de eigen machtspositie in het Oostzeegebied 
veiligstellen.  Kundige generaals maakten dat mogelijk met een 
aantal klinkende overwinningen tegen het einde van de Dertig-
jarige Oorlog. Zweden kreeg in 1648 met de Vrede van Westfalen 
Pommeren, Wismar en Bremen-Verden in het noorden van het 
huidige Duitsland toebedeeld. 
Doordat Gustaaf Adolf en zijn voorgangers eerder ook al Karelië 
en Ingermanland (in het huidige Rusland), Estland en Lijfland 
(het huidige Letland) hadden veroverd, drukte Zweden vanaf 
halverwege de 17de eeuw nadrukkelijk zijn stempel op de kaart 
van Europa. Dit had ook weer effect op Zweden zelf. De jonge 
koningin Christina, die in 1644 de troon besteeg, vond grandeur 
onmisbaar voor de nieuwe status van Europese grootmacht. Kos-
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ten noch moeite werden gespaard om een bloeiende hofcultuur 
op te tuigen. Edellieden die hun sporen hadden verdiend in de 
Dertigjarige Oorlog, richtten op hun beurt hun nieuw gebouwde 
stadspaleizen op grootse wijze in met schilderijen, meubels en 
andere uit het Heilige Roomse Rijk geplunderde kunstschatten. 
Talloze denkers en kunstenaars werden uitgenodigd aan het hof 
in Stockholm, want de koningin wenste vurig dat de hoofdstad 
bekend zou komen te staan als ‘Athene van het Noorden’. Christina 
liet zich zelf niet onbetuigd. Het verhaal gaat dat de Franse filo-
soof René Descartes in 1650 overleed aan een longontsteking na 
nachtenlange discussies met Christina in haar tochtige paleis. 
Een grootmacht kon natuurlijk ook niet zonder koloniën. In 
de huidige Amerikaanse staat Delaware werd Nieuw-Zweden 
gesticht, aan de oostkust van Afrika richtte Zweden enkele 
handelsposten in. Dat was een dure, doch weinig succesvolle 
onderneming: de kersverse Zweedse koloniën vielen al snel in 
Nederlandse handen. Ondertussen kwam dankzij al deze uitspat-
tingen de bodem van de Zweedse schatkist in zicht. De Fransen 
betaalden alleen voor de Zweedse oorlogsinspanningen.
De vrijgevochten Christina die ondanks de druk die er op haar 
werd uitgeoefend, weigerde te trouwen of kinderen te krijgen, 
deed al in 1654 afstand van de troon. Ze maakte bekend dat ze 
zich had bekeerd tot het katholicisme en ze vertrok uit Zwe-
den, dat ze altijd saai en verstikkend had gevonden. Ze had een 
punt. Steile lutherse predikanten moesten niets hebben van de 
geïmporteerde cultuuruitingen en er waren geen 17de-eeuwse 
Zweedse kunstenaars van betekenis. 

Te machtig
Christina had haar neef Karel X Gustaaf aangewezen als opvol-
ger, en hij zette het agressieve buitenlands beleid van Gustaaf 
Adolf voort. Tussen 1655 en zijn onverwachte dood in 1660 vocht 

hij oorlogen uit met het Pools-Litouws Gemenebest, Rusland, 
Brandenburg-Pruisen, de Habsburgers en Denemarken. Karel X 
wist de enorme gebieden die hij in Polen veroverde niet te behou-
den, maar dankzij het afsnoepen van Deense provincies bereikte 
Zweden zijn grootste territoriale omvang.
De successen van Karel X toonden meteen ook de zwaktes van 
Zweden als grootmacht. Hoe meer oorlogen het land uit zucht 
naar veiligheid voerde en hoe meer grondgebied het veroverde, 
hoe meer vijanden het juist maakte. Zo liet de Nederlandse Repu-
bliek Zweden vallen als bondgenoot omdat het te machtig werd 
en de voor de Nederlanders zo belangrijke Oostzeehandel ging 
domineren. En Zweden bleek juist van bondgenoten afhankelijk 
voor de financiering van zijn eigen verdediging. De economie 
bleef ondanks alle veroveringen en moderniseringen te klein om 
de soldij van de omvangrijke Zweedse legers te kunnen betalen.
Opvolger Karel XI stelde financieel orde op zaken, onder meer 
door de Grote Reductie (1680), waarbij de adel afstand moest 
doen van zeer veel door Gustaaf Adolf en Christina in leen ge-
schonken grondbezit. Maar ook hij bleef tot zijn chagrijn afhan-
kelijk van Franse steun, zowel financieel als diplomatiek. Alleen 
omdat de machtige Franse koning Lodewijk XIV hem als nuttige 
bondgenoot de hand boven het hoofd hield, wist Karel XI na een 
aantal verloren oorlogen het Zweedse grondgebied intact te 
houden. 

Noodlottig besluit
Karel XII volgde zijn vader op in 1697. Koud uit de startblokken 
versloeg hij achtereenvolgens de Deense koning Frederik IV, de 
Poolse koning August II en de Russische tsaar Peter de Grote. Maar 
de machtsverhoudingen in het Oostzeegebied waren veran-
derd: Zwedens vijanden sloten een monsterverbond. De ergste 
Zweedse nachtmerrie werd realiteit.
Peter de Grote ging als eerste in de tegenaanval en veroverde In-
germanland, Estland en Lijfland. In 1708 besloot Karel XII daarom 
om Rusland binnen te vallen. Het bleek een noodlottig besluit. In 
de Slag bij Poltava werd het Zweedse leger vernietigd. Karel ont-
kwam op het nippertje, maar keerde pas in 1714 uit ballingschap 
aan het hof van de Ottomaanse sultan terug in Zweden. Uiteinde-
lijk stierf hij in 1718 op het slagveld in een poging de Denen terug 
te dringen. 
In de vredesverdragen die na Karels dood werden gesloten, kreeg 
Zweden een veel bescheidener rol in het Oostzeegebied toebe-
deeld en verloor het in 1721 bijna alle veroveringen die het in de 
17de eeuw had behaald. Het agressieve buitenlands beleid van 
de Zweedse koningen had een averechts effect gehad. Bovendien 
was Zweden zichzelf boven het hoofd gegroeid. De Stormaktsti-
den was voorbij.

Ivo van de Wijdeven is historicus en politiek analist. Hij schreef over onder 
andere dit onderwerp in De rafelranden van Europa (Unieboek/Spectrum, 
2016).

 f Paul Douglas Lockhart, Sweden in the Seventeenth Century, 
Palgrave Macmillan, 2004

VERDER LEZEN



Wie waren de dupe in 
deze gouden eeuw?
Zoals zo vaak droeg vooral de gewone man de de lasten van 
de Stormaktstiden. De oorlogen die de Zweedse koningen 
voerden, trokken een zware wissel op de Zweedse economie. 
Er werden hoge belastingen geheven – al dan niet in natura 
– om alle militaire avonturen te bekostigen. Vooral Gustaaf 
Adolf had daar een handje van. Pas na de Grote Reductie in 
1680 ging de belastingdruk weer omlaag. 
Belastingen waren niet het ergste voor de bevolking op het 
platteland. Door de dienstplicht raakten dorpen hun man-
nelijke inwoners kwijt. Tijdens de Dertigjarige Oorlog moest 
jaarlijks een op de tien mannen dienst nemen in het leger. 
Later varieerden de voorwaarden, maar neem het dorpje 
Bygdea: tussen 1621 en 1639 werden er 230 mannen opge-
roepen. Van hen keerden er 10 zonder kleerscheuren terug 
naar huis.
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MET ZIJN  
PANORAMA’S

‘EEN ABSOLUUT ORIGINEEL 
EN KNAP IDEE’ 
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Omstreeks 1780 maakt de schilder Robert Barker een wandeling op Calton 
Hill, een heuvel in het centrum van Edinburgh. Hij komt onder de indruk van het 
weidse landschap en het prachtige zicht op de stad, die zich 360 graden om 
hem heen uitstrekt. Het brengt Barker op een lumineus idee dat in alle grote 
Europese steden geïmiteerd zal worden. Mark De Geest legt het uit. 

Het normale blikveld van een 
mens is zo’n 45 graden. De 
Ier Robert Barker (1739-
1806), die in Schotland aan 
de kost komt als portret-

schilder en miniaturist, wil dit ruim over-
treffen. Hij gaat een doek schilderen dat 
bij de kijker dezelfde sensatie oproept 
als hij zelf ervoer toen hij in Edinburgh 
vanaf de top van Calton Hill het pano-
rama om hem heen indronk. 
Om zijn idee te realiseren construeert 
Barker een vierkant kader dat rond een 
verticale as draait. Zo brengt hij boven 
op de heuvel met de hulp van zijn twaalf-
jarige zoon Henry beetje bij beetje het 
hele landschap dat hij al ronddraaiend 
kan zien, over op een aantal schetsen. 
Op basis hiervan schildert Barker Edin-
burgh en omgeving op een doek dat 
opgespannen een omtrek heeft van 21 
meter en een diameter van 7,5 meter. Op 
31 januari 1788 houdt Barker zijn doek 
ten doop in Holyrood Palace, de Britse 
koninklijke residentie in Edinburgh. 
Later stelt hij het tentoon in Glasgow en 
vervolgens in een zaaltje aan Haymarket 
nr. 28 in Londen. In de pers wordt het 
panorama zowel in The Diary als in The 
Times aangekondigd als ‘Een absoluut 
origineel en knap idee’. Drie jaar lang 
kunnen toeschouwers het doek in Lon-
den bewonderen, en ze komen in groten 
getale. 

Op een afgebrande meelfabriek
Helemaal nieuw is de ambitie om een 
weids landschap rondom de toeschou-
wer in beeld te brengen overigens niet. 
Zo tekende de Antwerpse kunstenaar 
Anton Van den Wyngaerde in 1550 een 
360 graden Gezicht op Walcheren, later 
gevolgd door panoramische zichten op 
steden als Rome, Genua, Napels en Lon-
den. In Groot-Brittannië zelf schilderde 
Charles Tomkins in 1781 een Circular 
View of Mount Edgcumbe, terwijl de 
aquarellist Thomas Hearne een Zicht op 

het meer van Derwent Water aanbracht op 
de muren van een ronde eetkamer op het 
landgoed Coleorton Hall. 
Barker wil echter niet louter een schilderij 
maken: hij wil een illusie scheppen. Hij 
heeft zijn ingeving in 1787 gepatenteerd, 
waardoor hij veertien jaar lang het alleen-
recht op zijn uitvinding heeft. Hij noemt 
zijn cirkelvormige schilderij nu nog ‘La 
Nature à Coup d’Oeil’, de natuur in een 
oogopslag. De term ‘panorama’ –  een 
neologisme gebaseerd op de klassieke 
Griekse woorden pan (alles) en horama 

(zien) – introduceert Barker pas enkele 
jaren later. In zijn patent beschrijft hij 
hoe het beschilderde doek dient te 
worden bevestigd op een cirkelvormig 

Op het portret links: Robert Barker (via Wikime-
dia Commons). Hierboven: een advertentie voor 
het Panorama van de Slag bij Trafalgar (1805). De 
schetsen zijn gemaakt door Roberts zoon Henry 
A. Barker, die zelf ook carrière maakte in het 
panorama-bedrijf (Wellcome Collection). 
Het gebouw aan Leicester Square in Londen 
waar het doek getoond werd, is te zien op de 
afbeelding links (Museum of Londen). 
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ontwikkelen tot Frankrijks bekendste 
panoramaschilder. In Berlijn trekt de 
Duitse architectuur- en decorschilder 
Johann Adam Breysig een jaar later 
toeschouwers naar zijn Panorama van 
Rome, opgehangen in een door Breysig 
zelf ontworpen tijdelijke rotonde. 
Nadat het patent van Barker in 1801 
afgelopen is, volgen tal van andere Euro-
pese grote steden hun voorbeeld. Al snel 
worden speciale houten constructies 
opgetrokken om de doeken te vertonen. 
Sommige ervan zijn demonteerbaar zo-
dat ze van de ene plaats naar de andere 
kunnen verhuizen. Later evolueren de 
panoramarotondes tot monumentale, 
luxueus versierde bouwwerken, die het 
publiek moeten imponeren én aantrek-
ken. Een klassieker in dit genre is het 
gigantische Colosseum dat in 1829 bij 
het Londense Regent’s Park opent; het is 
het proefstuk van de 23-jarige architect 
Decimus Burton, die zich heeft laten 
inspireren door het Pantheon in Rome. 
Het gebouw is geschikt voor een doek 

van niet minder dan 2300 vierkante me-
ter. De première is voor een bijzonder 
gedetailleerd Zicht op Londen, waarvoor 
Thomas Horner staand op de koepel van 
de St Paul’s Cathedral ruim 300 schetsen 
heeft gemaakt. Ook de indrukwekkende 
rotonde – geschikt voor doeken van 
15 meter hoogte en met een omtrek 
van 125 meter – die de Duits-Franse 
architect Jacques Ignace Hittorff in 1839 
aan de Champs-Élysées in Parijs bouwt, 
krijgt veel navolging. De eerste voor-

laten optrekken in Castle Street  – de 
huidige Charing Cross Road –, waar hij 
inmiddels woont. In een advertentie die 
Barker hiervoor begin 1792 publiceert in 
The Times, wordt voor het eerst de term 
‘Panorama’ gebruikt. Het loopt storm, 
waarop Barker alweer een volgend 
onderwerp bij de kop neemt: de Britse 
Grand Fleet voor anker in Spithead.

Monumentale bouwwerken
Het succes van Barker inspireert concur-
renten. De Amerikaanse kunstenaar, 
zakenman, uitvinder en ingenieur Robert 
Fulton, die in 1803 op de Seine de eerste 
stoomboot zal laten varen, opent al in 
1799 een panoramarotonde op de Parijse 
Boulevard Montmartre. Hij toont er een 
Zicht op Parijs, geschilderd door on-
der anderen Pierre Prévost, die zich zal 

raamwerk en moet worden belicht via 
een centrale dakkoepel. In het midden 
van het gebouw dient de toeschou-
wer plaats te nemen op een platform 
waarvan een parapluvormig dak zowel 
het invallende licht als de bovenkant van 
het schilderij aan het oog onttrekt. Ook 
de onderkant van het schilderij krijgt 
het publiek niet te zien. Dit alles maakt 
het bijzonder moeilijk de afstand tot 
het doek en de grootte ervan goed in te 
schatten, waardoor het getoonde land-
schap een bijzonder realistisch karakter 
krijgt. De enthousiaste Barker schildert 
in het centrum van Londen zijn tweede 
doek, met opnieuw assistentie van zoon 
Henry, die op het dak van de Albion Mills 
klimt, een meelfabriek op de zuidoever 
van de Theems. Hij heeft speciaal voor 
de vertoning een rond, houten gebouw 

Het interieur van het Panorama van Parijs dat 
tussen september 1803 en april 1804 te zien was 
aan de Houtmarkt in Amsterdam, het huidige 
Jonas Daniël Meijerplein. Onderaan, niet in 
verhouding, het aanzicht van de rotonde met 
bezoekers (uit de Nederlandsche Mercurius van 
1803 of 1804; Rijksmuseum Amsterdam).

De wenteltrap leidt de 
toeschouwer naar het 
centrale platform. Zo 

kan hij zich moeilijk 
oriënteren, wat de 

illusie versterkt 
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aan het doek Le Vengeur over een zeege-
vecht in 1794 waarbij het gelijknamige 
Franse oorlogsschip naar de kelder werd 
gejaagd door Britse scheepskanons, die-
nen plaats te nemen op een slingerend 
en stampend platform (‘het scheeps-
dek’); het faux terrain is een met woeste 
golven beschilderd zeildoek dat op en 
neer deint. 
In een poging om meer beweging in het 
starre panoramadoek te brengen, wordt 
het diorama ontwikkeld, waarbij onder 
anderen de latere uitvinder van de foto-

ning houdt op het strand, dat nog altijd 
te zien is in Den Haag. Het is ontworpen 
en geschilderd door Hendrik Willem 
Mesdag samen met zijn vrouw Sientje 
Mesdag-van Houten en hun team in 
1881 vanaf de top van het Seinpostduin. 
Het faux terrain bestaat deels uit schel-
penzand dat aansluit op het geschilderde 
strand- en zeegezicht. 
Om steeds weer publiek te trekken zoe-
ken de uitbaters van panoramarotondes 
voortdurend naar nieuwigheden. De 
toeschouwers die zich komen vergapen 

stelling is De Brand van Moskou, het 
dramatische keerpunt in de veldtocht 
van Napoleon in Rusland (1812). 

Schelpenzand bij Scheveningen
Vrij snel wordt het concept van Robert 
Barker verder verfijnd en uitgewerkt. 
In zijn patent staat dat de toeschouwer 
het midden van het panoramadoek 
moet bereiken via een gang of een 
tunnel, zodat het schilderij niet wordt 
onderbroken door een deur. Een extra 
toevoeging aan Barkers concept is de 
wenteltrap, die het publiek naar het 
centrale platform leidt en ervoor zorgt 
dat de toeschouwer zich moeilijk kan 
oriënteren zodat de illusie sterker 
wordt. Om het realistisch karakter van 
het doek te vergroten, wordt tussen het 
platform en het eigenlijke doek een faux 
terrain aangebracht, een voorgrond die 
de aanloop vormt naar de afbeelding en 
waarop rekwisieten worden geplaatst 
die direct met het doek verband houden. 
Sommige ervan lijken als het ware naad-
loos in het doek over te gaan, waarbij 
een deel van het voorwerp reëel is en een 
deel geschilderd. Een voorbeeld hiervan 
is het Panorama van Scheveningen en 
omgeving, met de cavalerie die een oefe-

Het Bourbaki-panorama 

Tijdens de Frans-Pruisische Oorlog (1870-1871) wordt het leger van de Franse ge-
neraal Charles D.S. Bourbaki door de Duitsers op de vlucht gedreven. Op zoek naar 
bescherming steken op 1 februari 1871 87.000 soldaten nabij Verrières de Zwitserse 
grens over, waarna ze hun wapens moeten afgeven. Onder de Rode-Kruisvrijwil-
ligers die samen met de plaatselijke bevolking de uitgeputte troepen opvangen, 
bevindt zich de Zwitserse schilder Edouard Castres. Hij legt wat schrijnende herin-
neringen vast op doek en krijgt daarom enkele jaren later de opdracht van een 
panorama-ondernemer de dramatische vlucht van het Franse leger groots in beeld 
te brengen. Castres benadrukt echter niet de militaire heroïek maar toont de mis-
troostige ellende van een verslagen leger. Hier afgebeeld is tevens een deel van het 
faux terrain. Het Bourbaki-panorama wordt getoond in Genève, bakermat van het 
Internationale Rode Kruis en verhuist later naar Luzern. Na jaren van verwaarlozing 
is het inmiddels grondig gerestaureerd. In Luzern worden dit jaar herdenkingsactivi-
teiten georganiseerd. Zie www.bourbakipanorama.ch.
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met het maken van gedetailleerde en 
nauwkeurige schetsen vanuit de positie 
die de schilder kiest als het centrale punt 
van de 360°-afbeelding die hij aan het 
publiek wil tonen. De afgebeelde huizen, 
straten en landschappen, de uniformen, 
wapens en formaties, alles moet precies 
overeenkomen met de realiteit. 
Als de schetsen klaar zijn, worden ze 
overgebracht op het reusachtige doek 
dat al is opgehangen, wat op zich een 
enorme klus is. Hoewel onderaan zware 
gewichten worden bevestigd om het 
doek zo vlak mogelijk te houden, heeft 
het altijd de neiging om in het midden 
naar binnen te stulpen, wat het bijzon-
der moeilijk maakt om perspectieflijnen 
correct aan te brengen. Aangezien een 
doek vaak 12 tot 15 meter hoog is, is er 
een steiger met meerdere verdiepingen 
nodig die op rails langs het doek kan 
worden verplaatst. Schilderen is steeds 
teamwork, waarbij de ‘hoofdschilder’ 
zich laat bijstaan door een groep assis-
tenten. Vaak niet de minsten: zo werken 
aan Mesdags Panorama van Schevenin-
gen vier kunstenaars mee: behalve zijn 
vrouw  ook Théophile de Bock, George 
Breitner en Bernard Blommers. De Bock 
neemt samen met Sientje Mesdag-van 
Houten de lucht- en duinenpartijen voor 
zijn rekening, Breitner doet de cavale-
rie en Blommers schildert een aantal 
figuren. Mesdag zelf is behalve voor het 
ontwerp verantwoordelijk voor de boten 
en de zee. Zo zijn bij alle panorama’s de 
taken verdeeld, al naargelang de bedre-
venheid van de schilders. 

Zeeslagen met een glorieuze 
gloed
In korte tijd worden panorama’s enorm 
populair. Voor een prikje kan ook de mo-
dale burger eindelijk kennismaken met 
verre steden of exotische landschappen, 
of zich een idee vormen van een hero-
ische veld- of zeeslag. Panorama’s stillen 
de visuele honger van het publiek en 
worden big business. Rotondes rijzen als 
paddenstoelen uit de grond in elke Euro-
pese stad van enige allure. Rond 1880 telt 
Berlijn er zes, Parijs zelfs dertien. 
In het begin zoeken de schilders hun 
inspiratie vooral in landschappen en 
stadsgezichten. In Londen kun je terecht 
voor een Zicht op Pompeï, in Berlijn valt 
de Golf van Napels te bewonderen, het 
Panorama Bezuidenhout in Den Haag 

zo een landschap aan zich voorbij ziet 
glijden alsof men zich in een treincoupé 
of aan boord van een rivierboot bevindt. 

Steiger van meerdere  
verdiepingen
Naarmate de afmetingen van een 
panoramadoek steeds groter worden – 
doeken van 1500 m2 en meer worden 
gemeengoed – wordt de uitvoering en de 
opstelling ervan complexer. Alles begint 

grafie Louis Daguerre betrokken is. Met 
doorschijnende doeken, die afwisselend 
voor- en achteraan worden belicht, 
creëert het diorama de illusie van een 
voortschrijdende tijd waarbij dag en 
nacht of verschillende seizoenen elkaar 
in het landschap afwisselen. 
Vooral in de Verenigde Staten wordt het 
‘moving panorama’ enorm populair. 
Hierbij wordt langzaam een opgerold 
doek voor het publiek afgedraaid, dat 

Wereldwijd zijn er nog amper twintig 
panorama’s over, vaak niet meer te 
bezichtigen in de originele rotonde. In 
West-Europa resten er nog acht. Drie 
ervan stellen een militair onderwerp 
voor: De Slag bij Waterloo van 1815 (in 
het Panoramagebouw in Eigenbrakel 
(Waals-Brabant), het Tirol Panorama dat 
de derde Slag bij de Bergisel van 1809 
toont (Innsbruck) en het Bourbaki Pano-
rama dat herinnert aan de internering 
van 87.000 Franse soldaten tijdens de 
Frans-Pruisische Oorlog in 1870-1871 
(Luzern). De Kruisiging van Christus is 
nog te bewonderen in de bedevaarts-
oorden Einsiedeln (Zwitserland, zie af-
beelding p. 53) en Altötting (Duitsland). 
Een Zicht op Salzburg en een Zicht op 
Thun bevinden zich in de gelijknamige 
steden, en het Panorama van  Scheve-
ningen in Museum Panorama Mesdag 
in Den Haag. In de jaren 1970 verkeer-
den de meeste van deze panorama’s 

in slechte, soms erbarmelijke  staat: 
vochtplekken ontsierden het landschap, 
kleuren waren door het zonlicht ver-
bleekt, op het faux terrain lagen dode 
duiven. Met de opkomst van het mas-
satoerisme realiseerden de eigenaren 
zich opnieuw het commerciële potenti-
eel van deze indrukwekkende doeken. 
Bijna alle overblijvende panorama’s 
werden sindsdien grondig gerestau-
reerd, sommige ervan verhuisden naar 
een gloednieuw gebouw, waar ze met 
hedendaagse technieken zorgvuldig 
worden geconserveerd. Museum Pano-
rama Mesdag huist nog in het (eveneens 
gerestaureerde) originele gebouw. Hier 
is t/m 27 februari een tentoonstelling 
over Mesdags liefde voor de natuur te 
zien.  (www.panorama-mesdag.nl)

De Haringkade en Scheveningen, detail 
Panorama van Scheveningen, 1881 (Museum 
Panorama Mesdag, Den Haag.)
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aan wereldtentoonstellingen.  
Maar eind 19de eeuw gaan er verschil-
lende failliet. Zodra de film zijn intrede 
doet en kranten foto’s beginnen te publi-
ceren, verliezen panorama’s aan popu-
lariteit. Even snel als de rotondes in het 
straatbeeld verschenen, verdwijnen ze 
rond 1900 bijna allemaal. 

Mark De Geest is filmregisseur en auteur.

wat meteen de gelegenheid biedt voor 
een uitgebreide blik op Jeruzalem. Zo’n 
panorama wordt bijvoorbeeld in Zürich 
en München getoond en het is tevens 
populair in christelijke bedevaartsoor-
den zoals het Belgische Scherpenheuvel, 
het Duitse stadje Kevelaer of Sainte-
Anne-de-Beaupré ten noordoosten van 
Québec.
De afmetingen van het panoramadoek 
worden min of meer gestandaardiseerd, 
zodat ze van de ene stad naar de andere 
kunnen verhuizen. De uitbating gebeurt 
meestal door naamloze vennootschap-
pen, waarvan de meeste in Brussel zijn 
gevestigd. Tijdens de economische 
hausse die België in de tweede helft van 
de 19de eeuw beleeft, maken vooral 
steenkool- en staalbedrijven mooie win-
sten, die enthousiast worden belegd in 
onder andere (beursgenoteerde) naam-
loze vennootschappen zoals de Société 
Anonyme (S.A.) des Panoramas en de 
Société Générale des Panoramas. Deze 
ondernemingen baten overal in Europa 
panorama’s uit, waar mogelijk gekoppeld 

toont Caïro. Daarnaast leveren in deze 
nationalistische 19de eeuw, waarin 
de vaderlandslievende gevoelens van 
burgers worden gevoed met verhalen 
over het schitterende eigen verleden, 
vooral militaire gebeurtenissen een on-
uitputtelijke reeks thema’s. In Engeland 
voorzien panoramadoeken bekende 
zeeslagen van een glorieuze gloed, met 
de Engelsen uiteraard steevast als grote 
overwinnaars. In Frankrijk zijn het vooral 
de veldslagen van Napoleon waarvoor 
het publiek lang warm blijft lopen, ook al 
verdwijnt de keizer zelf op zeker moment 
van het internationale toneel. Na de 
overwinning in de Frans-Pruisische Oor-
log en het uitroepen van het keizerrijk 
in het paleis van Versailles in 1871 toont 
ook het nu verenigde Duitsland gretig 
zijn militaire successen. Zowel in Berlijn 
als in München krijgt het publiek de Slag 
bij Sedan van 4 september 1870 te zien. 

Golgotha
Een aansprekend thema is daarnaast de 
dood van Christus op de berg Golgotha, 

 f Stephan Oettermann, Das Pano-
rama. Die Geschichte eines Massenmedi-
ums, Syndikat, 1980

 f Het tweede doek 
van Robert Barker, 
waarvoor zijn zoon 
Henry op het Londen-
se dak van meelfabriek 
Albion Mills klimt, is via 

de QR-code tot in het kleinste detail te 
bewonderen, of ga naar www.geschiede-
nismagazine.nl/panorama-robert-barker  
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Een leger bestaat niet uit bemenste wapens, maar uit 
mensen met wapens. Zij bepalen de militaire cultuur 
van een leger: de karakteristieke opvattingen, waarden 
en normen, tradities en korpsgeest. In het 19de-
eeuwse Europa voedde het groeiende nationalisme 
de korpsgeest, en omgekeerd: het leger moest een 
strijdvaardige eenheid zijn ten dienste van de eigen natie. 
In het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) 
en andere koloniale legers lag dit veel moeilijker: een 
flink deel van de manschappen werd geworven uit de 
overwonnen bevolking. Het KNIL behandelde de Europese 
en de Indonesische manschappen zeer verschillend. Petra 
Groen buigt zich over de vraag of zo’n verdeeld leger wel 
tot een effectieve eenheid kon worden gesmeed. 

Het 19de- 
eeuwse KNIL   

 

‘De Boeginesche soldaten 
[…] doen zich meestal 
kennen door eene groote 
mate van onzindelijk-
heid, […] zijn stug en 

onbuigzaam van aard en vorderen steeds 
eene strenge handhaving van discipline 
en krijgstucht,’ noteerde de gepensio-
neerde KNIL-majoor Paulus M. la Gordt 
Dillié in zijn boek over de koloniale oor-

logvoering in Nederlands-Indië uit 1863. 
Javanen zijn volgens hem ‘gehoorzaam 
[…] en bedaard van zin […]. Velen zijn 
echter zeer verslaafd aan het spel en het 
amfioen [opium] schuiven.’ Aan de hand 
van criteria als ‘krijgshaftig voorkomen’, 

Een uit wantrouwen  
gespleten leger 

´

Javaanse KNIL-sergeant, volgens de regels op blote voeten (studiefo-
to, Woodbury & Page, ca. 1870, KITLV Leiden. Ingekleurd door Erik van 
Oosten van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie).
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‘ligchaamskrachten’, ‘properheid’, ‘moed’ 
en ‘dapperheid’ typeerde hij behalve de 
Javaanse en Buginese soldaten ook de 
Madurezen, Ambonezen en Europeanen 
die dienden in het KNIL. 
La Gordt Dillié was een van de eersten die 
theoretisch formuleerden wat al langer 
praktijk was: het uitgangspunt dat de ene 
etnische groep meer en betere militaire 
eigenschappen bezit dan een andere. Zo 

bracht de legerleiding in de 19de eeuw 
op allerlei manieren een hiërarchie 
aan tussen de drie etnische hoofd-
groepen binnen zijn gelederen – 

Europeanen (Nederlanders en andere 
westerlingen die zich aanmeldden bij het 
KNIL), ‘Ambonezen’ en ‘inlanders’ (lees 
Javanen). Hun veronderstelde martiale 
kwaliteiten zoals uithoudingsvermogen 
of discipline bepaalden hun positie op de 
militaire ranglijst: de Europeanen ston-
den bovenaan, gevolgd door de Ambone-
zen en onderaan de inlandse militairen. 
Deze martiale rassentheorie was uiter-
aard een koloniale constructie, gebaseerd 
op cultureel-racistische stereotyperingen 
van etnische groepen, zoals ‘luiheid’ of 
‘onbeschaafdheid’. Militaire kwaliteiten 
waren en zijn immers niet aangeboren en 
ongelijk verdeeld over ‘rassen’ of etnische 
groepen, maar kunnen worden aange-
leerd. Waarom was het zo belangrijk voor 
de leiding om de verschillen in vermeen-
de militaire capaciteiten te onderstrepen? 

Angst van een minderheid
In wezen was de mate van krijgshaftig-
heid in deze theorie niet het kernpunt. 
Minstens zo belangrijk waren veron-

derstelde loyaliteit en de daarmee 
samenhangende veiligheid. Het ‘militair-
etnisch’ differentiëren was een instru-
ment om de angst te bezweren van een 
koloniale minderheid die zich alleen met 
geweld kon handhaven tegenover de In-
donesische bevolking. ‘Wij zijn overheer-
sers en ons leger bestaat voor de grootste 
helft uit die overheerschte volken’, vatte 
legercommandant Augustus Andresen 
in 1867 het veiligheidsvraagstuk kern-
achtig samen in een vertrouwelijke nota 
aan de minister van Koloniën. ‘Etnische’ 
differentiatie diende om de verschillende 
Indonesische bevolkingsgroepen in het 
leger tegen elkaar te kunnen uitspelen, 
met andere woorden, het was de basis 
voor een verdeel-en-heerspolitiek. 
Dat etnische differentiatie naar martiali-
teit vooral draaide om loyaliteit, blijkt als 

we de KNIL-categorie ‘Ambonezen’ onder 
de loep nemen. ‘Ambonezen’ kwamen 
niet louter van de Midden- (Ambonse) en 
Zuid-Molukse eilanden, maar ook uit de 
Minahasa (Noord-Sulawesi) en na 1900 
ook van Timor. Ze waren etnisch dus 
verschillend. Toch werden ze samen in 
de categorie ‘Ambonezen’ ondergebracht, 
omdat ze christelijk waren. Daarom 
dacht de KNIL-leiding te kunnen rekenen 
op hun loyaliteit. Overigens werden 
islamitische ‘Ambonezen’ niet actief ge-
worven maar wanneer zij zich aandien-
den, werden ze bij de ‘gewone’ ‘inlanders’ 
ingedeeld.
De KNIL-leiding wantrouwde daarente-
gen de Javaanse militairen vanwege hun 
islamitische geloof en de nooit helemaal 
verdwenen angst voor een herhaling 
van de bloedige Javaoorlog (1825-1830), 
waarvoor de islam opnieuw een inspira-
tiebron kon zijn. Javanen waren binnen 
het KNIL echter wél in de meerderheid. 
Zij vormden nu eenmaal de grootste 
bevolkingsgroep in de archipel. Zonder 
hen kon het KNIL de gelederen niet vul-
len. KNIL-generaal Andreas Michiels en 
de latere minister van Koloniën Alexan-
der Idenburg stelden in respectievelijk 
1846 en 1897 dan ook dat de werving van 
christen-Ambonezen niet door mili-
taire of religieuze maar door politieke 

Indonesische KNIL-soldaten in de tangsi 
(kazerne) omstreeks 1880, vermoedelijk te Deli 
(Sumatra). Hieronder: ‘Een verhuispartij van 
een Inl. Soldaat’, kazernetafereel getekend door 
KNIL-officier O.G.H. Heldring (1880-1883, beide 
afbeeldingen KITLV Leiden).
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elke groep diende bij de infanterie, die 
het grootste deel van het KNIL uit-
maakte, in ‘eigen’ Europese, Ambonese 
of ‘inheemse’ compagnieën (een een-
heid van circa 150 man). Deze werden 
ondergebracht in etnisch gemengde 
bataljons (zo’n 750 man sterk), maar de 
compagnieën werden apart van elkaar 
gelegerd in de kazerne (tangsi genoemd). 

Een zeer zichtbaar statusonderscheid 
was het militaire schoeisel. Dit werd tot 
1903 alleen aan Europese en Ambonese 
militairen verstrekt. Javanen moesten op 
blote voeten lopen, wat ze traditioneel 
al deden. Net als de Ambonezen overi-
gens, maar die zagen niet graag af van dit 
statussymbool. De etnische scheidslijnen 
kwam ook terug in de legerorganisatie: 

motieven was ingegeven: ze moesten een 
tegenwicht bieden in het door Javanen 
gedomineerde koloniale leger. 
Dat het etnische verdeel-en-heersbeleid 
mede was ingegeven door het typisch 
koloniale loyaliteitsvraagstuk, zien we 
ook terug bij de inzet in de Indonesische 
archipel van ruim 3000 West-Afrikaanse 
militairen die tussen 1831 en 1872 goed- 
en kwaadschiks waren geworven in de 
Nederlandse kolonie aan de Afrikaanse 
Goudkust. De legerleiding koos voor de 
Afrikanen vanwege hun robuuste fysiek 
en omdat zij ervan uitging dat zij door de 
grote cultuurverschillen nooit gemene 
zaak zouden maken met de Indonesiërs. 
Om de Afrikanen aan zich te binden en 
de verschillen te accentueren werden zij, 
in elk geval de eerste tijd, behandeld als 
waren zij Europeanen. 

Geen schoenen 
De legerleiding dacht niet alleen ver-
schillend over de etnische groepen, ze 
behandelde ze ook verschillend. We 
stippen hier de arbeidsvoorwaarden aan, 
de opdeling in compagnieën, de toebe-
deelde taken en de loopbaankansen.
Europese soldaten kregen een hogere 
soldij, meer handgeld en een beter pen-
sioen dan hun Ambonese collega’s, die 
weer beter werden betaald dan ‘inlandse’ 
militairen. Europese militairen kregen 
brood, vlees en jenever voorgeschoteld, 
Indonesische militairen goedkopere waar 
zoals rijst, zout en gedroogde vis. 

De ‘lijkstatie’ van Vermeulen Krieger
In de Minangkabau, een berggebied op 
West-Sumatra, mengde Nederland zich 
sinds 1821 in de burgeroorlog tussen de 
padri’s, aanhangers van een puristische 
islamstroming, en traditionele moslims 
en bestuurders. Eind 1832 leek het erop 
alsof Nederland het padri-verzet had 
gebroken, maar begin januari kwamen 
de padri’s, nu samen met de traditiona-
listen, in opstand tegen de Nederlandse 
bezetting van de Minangkabau. Zij vielen 
massaal de Nederlandse posten aan, 

waaronder een die onder bevel stond 
van luitenant-kolonel Pedro Vermeulen 
Krieger. Om het vege lijf te redden van 
zijn tachtig man sterke garnizoen – 
veertig Indonesiërs en evenveel Euro-
peanen – besloot hij op 12 januari tot 
een terugtocht. Op de hielen gezeten 
door honderden padri’s sloeg de kleine 
colonne met gesloten gelederen iedere 
aanval zo goed mogelijk af. Terwijl het 
aantal gesneuvelden en gewonden 
gestaag toenam, bleef de eenheid intact. 

Overlevingsdrift en de angst voor een 
zekere ‘marteldood’ voor wie achterbleef, 
hield de colonne gaande. Europese en 
Indonesische gewonden zeulden elkaar 
voort. Na 22 uur bereikte de ‘lijkstatie’, 
zoals Vermeulen Krieger zijn gehavende 
eenheid in zijn dagboek typeerde, de 
dichtstbijzijnde veilige post. Onderweg 
waren 17 man gesneuveld en 54 man ge-
wond geraakt. De Padri-oorlog woedde 
nog verder tot het Nederlandse gezag 
over de streek eind 1838 gevestigd was. 

Geheel rechts: KNIL-militairen met én zonder schoe-
nen, illustratie uit het kinderboek Tafereelen uit den 

oorlog met Atchin (1875). Hiernaast: een Javaanse 
aanvoerder van ongeregelde hulptroepen van de 

Nederlanders, tijdens de Padri Oorlog, ca. 1830 (KITLV). 
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groep. Het was ondenkbaar dat bijvoor-
beeld een Javaanse sergeant Europese 
soldaten in een ‘Europese’ compagnie 
zou commanderen.

Kazernemaleis
Kon het KNIL ongestraft de verschillen 
zo benadrukken? De politieke betrouw-
baarheid vergde misschien dat de 
leiding dit onderscheid maakte, maar 
de gevechtskracht eiste juist dat ze de 
gezamenlijkheid bevorderde, de wil 
om samen de strijd aan te gaan in het 
vertrouwen op elkaar te kunnen bou-
wen. In het algemeen gebeurt dit in een 
leger door een gezamenlijke opleiding, 
dezelfde onderscheidingen en eenzelfde 
disciplineringsbeleid voor elke militair 
en bovenal de gedeelde gevechtserva-
ring.
Tijdens hun militaire opleiding ervoe-
ren alle KNIL-rekruten inderdaad deels 
hetzelfde: ze werden ondergedompeld in 
een nieuwe wereld, met eigen machts-
verhoudingen, rechtsregels, zeden en 
gewoonten en zelfs een eigen taal: het 
kazernemaleis, een mengeling van Ma-
leis, Nederlands en militair jargon. Deze 
variant van het ‘laag’- of pasar-Maleis 
was een simpele omgangstaal tussen 
Europese en Indonesische militairen. 
Onderling gebruikten ze allemaal hun 
eigen taal: Javaans, Buginees, Ambon-
Maleis en al dan niet krom Nederlands. 
De opleiding vond echter niet gezamen-
lijk, maar ‘landaardsgewijs’ plaats. Die 
van de Javaanse militairen duurde twee 
maanden langer (zes tot acht maanden) 
dan die van de Europese en Ambonese 
rekruten, vanwege het verschil in gelet-
terdheid en hun onbekendheid met het 
Maleis. Aan hun instructeurs werden 
minder hoge eisen gesteld. Ze kregen 
dus minder kans het soldatenvak goed te 
leren. Zo werd het verschil in krijgshaftig-
heid van de verschillende groepen een 
selffulfilling prophecy. 

‘Kruizenjacht’ en kruiwagenstraf
De kans om een onderscheiding te krij-
gen motiveert militairen in het algemeen 
zeer, maar bij het KNIL gold niet gelijke 
monniken, gelijke kappen. Bijzondere 
prestaties werden naar etniciteit be-
loond, oftewel Indonesische militairen 
werden hierbij gediscrimineerd. De 
belangrijkste militaire dapperheids-
onderscheiding was de felbegeerde 
kruisvormige Militaire Willems-Orde 
(MWO). Indonesische militairen kwamen 

‘Europese’ leiding. Javaanse compag-
nieën zette men hier liever niet voor in. 
Zij werden vooral bruikbaar geacht voor 
verkenningen en overvallen, omdat zij 
zich sneller dan Europese militairen – én 
hun geschoeide Ambonese collega’s – 
door moeilijk, tropisch terrein konden 
bewegen. 
De loopbaanmogelijkheden waren 
eveneens ongelijk verdeeld. De officiers-
rangen waren tot 1919 nagenoeg voor-
behouden aan Nederlanders. Voor hen 
stonden ook alle onderofficiersrangen 
open, binnen hun eigen compagnieën 
maar ook bij de andere etnische groepen. 
Voor Indonesische militairen waren in de 
19de eeuw slechts de rang van korporaal 
en sergeant weggelegd, uitsluitend bij 
een compagnie van hun eigen etnische 

Alle soldaten, Europese incluis, woonden 
‘landaardsgewijs’, dat wil zeggen naar 
etniciteit, met hun vrouw en kinderen 
in gemeenschappelijke slaapzalen. De 
Europese militair kreeg een strozak 
uitgereikt, de Indonesische militair sliep 
op een houten brits. Had de Europese 
of Indonesische soldaat een vrouw, dan 
sliep zij bij hem op de brits, en hun kin-
deren eronder. 
De legerleiding stemde de taken van de 
compagnieën binnen een bataljon af op 
hun veronderstelde militaire capacitei-
ten. De Europese compagnie gold als de 
stabiele kern van de eenheid, bij uitstek 
bruikbaar als stootkracht en voor het 
gevecht in gesloten gelederen. Ook de 
Ambonese compagnieën werden voor dit 
laatste geschikt geacht, mits onder goede 



K
N

IL

GESCHIEDENIS MAGAZINE • nr 8 NOV.-DEC. 2021 57



niet. De belevingswereld van de 19de-
eeuwse Indonesische KNIL-militair is een 
nog onontgonnen onderzoeksveld. 
Al met al stond het etnische verdeel-en-
heersregime, voortkomend uit angst voor 
de ‘overheersten’, de vorming van een 
gezamenlijke korpsgeest in de weg. Euro-
peanen, Javanen en ‘Ambonezen’ waren 
en bleven clans, met hun eigen taal, cul-
turele achtergrond, militaire verdiensten 
en gebruiken, die slechts samenwerkten 
uit lijfsbehoud of omdat het moest. 

Slagkracht
De etnisch gecentreerde denktrant 
miste zijn effect op de slagkracht van 
het KNIL niet. De legerleiding koesterde 
bijna de gehele 19de eeuw een voorkeur 
voor de geregelde oorlogvoering naar 
Europese snit: ze koos met name voor 
‘ordentelijke’ belegeringen en veldslagen. 
Dit was mede omdat zij eerst en vooral 
vertrouwde op de Europese koloniale mi-
litairen, in haar ogen het meest geschikt 
voor deze wijze van oorlogvoeren. Het 
hardnekkig wantrouwen tegenover de 
Indonesische manschappen verhinderde 
bovendien lange tijd dat het KNIL een 
adequate contraguerrilla-aanpak ontwik-
kelde. En juist hieraan had het behoefte 
bij enkele van de grote oorlogen die het 
in de 19de eeuw uitvocht. 
Pas toen het KNIL tijdens de Atjehoorlog 
na 1885 in zijn stellingen rond Koeta-
radja (nu Banda Aceh) een speelbal werd 
van Atjehse guerrillastrijders, durfde de 
leiding het aan om een speciale eenheid 
in het leven te roepen waarin de etnische 
grenzen werden verlegd. Het in 1890 
opgerichte Korps Marechaussee in Atjeh 
waarin de beste Javaanse en Ambo-
nese militairen op gelijke voorwaarden 
dienden (onder leiding van Nederlandse 
officieren), groeide uit tot een hechte en 
effectieve contraguerrilla-eenheid.
Het Korps Marechaussee werd toenter-
tijd bewierookt maar is tegenwoordig 
verguisd vanwege het extreme gewelds-
gebruik. Het bleef qua samenstelling een 
uitzondering: het koloniale leger hield 
verder tot de capitulatie in 1942 vast aan 
de etnische scheidslijnen.

Petra Groen is militair historicus. Ze schreef sa-
men met Anita van Dissel, Mark Loderichs, Rémy 
Limpach en Thijs Brocades Zaalberg het boek 
Krijgsgeweld en kolonie. Opkomst en ondergang 
van Nederland als koloniale mogendheid 1816-
2010 (Boom 2021).

Clans
Opgelegde, afgedwongen discipline 
moest de cohesie bevorderen, maar een 
werkelijk samenbindend effect op het ko-
loniale leger hadden de gezamenlijke ge-
vechtservaringen: dezelfde ontberingen, 
dezelfde gevaren en wederzijdse afhan-
kelijkheid om te kunnen overleven. Een 
voorbeeld is de moeilijke maar geslaagde 
terugtocht van een gemengde eenheid 
op Sumatra onder leiding van Pedro Ver-
meulen Krieger in 1833 (zie kader). 
Deze zogeheten ‘roemrijke terugtocht’ 
werd in de 19de-eeuwse KNIL-literatuur 
gekoesterd. Het verhaal liet dan ook 
zien dat de rijen zich sloten als het erop 
aankwam en wat eenheid vermocht. 
Hierbij moet wel worden aangetekend 
dat dit soort heldhaftige verhalen niet in 
het Maleis, maar in het Nederlands zijn 
geschreven. Enig effect op het moreel van 
de Indonesische militairen, die immers 
vaak ongeletterd waren en naast kazerne-
maleis alleen hun eigen taal beheersten, 
lijkt dan ook uitgesloten. Of zij op andere 
wijze, bijvoorbeeld door orale overleve-
ring of in soldatenliederen dit besef van 
gezamenlijkheid doorgaven, weten we 

hiervoor tot 1865 nauwelijks of niet in 
aanmerking. Wel kwam er in 1839 voor 
de Indonesiërs een ‘tweederangs MWO’, 
de Medaille voor Moed en Trouw. In 1865 
werd de ‘kruizenjacht’ ook voor hen ge-
opend, mits zij eerst de ‘surrogaat-MWO’ 
hadden verdiend. 
Omwille van de cohesie en discipline 
werd in het KNIL een ‘ijzeren’ krijgstucht 
gehandhaafd. Opmerkelijk genoeg gold 
het militaire straf- en tuchtrecht waarop 
die harde disciplinering was gebaseerd, 
voor militairen van welke etnische cate-
gorie ook: uitzonderlijk in het koloniale 
rechtssysteem. Het civiele recht maakte 
sinds midden 19de eeuw juist principi-
eel onderscheid tussen Europeanen en 
‘inlanders’. 
Voor dezelfde militaire misdrijven 
golden voor alle militairen dus dezelfde 
straffen, al werd bij de uitvoering soms 
onderscheid naar etniciteit gemaakt. Alle 
militairen konden bijvoorbeeld tot 1883 
veroordeeld worden tot ‘kruiwagenstraf’ 
(militaire dwangarbeid). Alleen voor de 
Indonesiërs gold dat deze werd uitge-
voerd ‘in de ketting’, dat wil zeggen met 
een ijzeren halsband om. 

Vertrek van Neder-
landse militairen 
uit Rotterdam naar 
Atjeh (door Isaac 
Israels, 1883-4, 
Kröller-Müller 
Museum, detail).
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KOLONIALE GESCHIEDENIS FENNEKE SYSLING

Karel Weener, Steinharts biecht. Zielenstrijd op 
de Batoe-eilanden (Amsterdam 2020) Boom, 260 
blz., € 24,90

De zwijgende hoofdpersonen in dit boek zijn 
voorouderbeeldjes van de Batoe-eilanden, een 
kleine archipel voor de westkust van Sumatra. 
Het zijn uit hout gesneden staande of zittende 
mannetjes, vaak zonder armen maar met een 

uitgerekte en doorboorde rechteroorlel, zoals Batoe-mannen die 
hadden. Het boek staat vol met prachtige afbeeldingen ervan.
De musea die dit soort objecten uit voormalige koloniën  in de 
collectie hebben, doen tegenwoordig steeds meer herkomst-
onderzoek  om bijvoorbeeld te achterhalen of ze onrechtmatig 
zijn verkregen. Weeners boek laat zien wat we vaak weten over die 
objecten: bijna niets. En aan het eind van dit boek weten we slechts 
een klein beetje meer van hoe de beeldjes gebruikt werden of de 
beweegredenen om ze aan Europeanen te overhandigen. Maar dan 
hebben we wel een fascinerende reis gemaakt naar de Batoe-eilan-
den, waar de bewoners vanaf het eind van de 19de eeuw zendeling 
na zendeling zagen komen en weer vertrekken (of doodgaan). Het 
Nederlands gouvernement liet zich er zelden zien, op die keren na 
dat een bootje met soldaten er hardhandig verzet kwam breken. De 
bewoners van de Batoe-eilanden werden maar mondjesmaat chris-
ten, totdat ze in de jaren 1920 met een bekering konden bewijzen 
dat ze geen communist waren; toen wilden ze wel.
Om christen te worden moesten wel de voorouderbeeldjes ingele-
verd worden bij de zendeling. Die kieperde ze in zee of stuurde ze 
naar Nederland. Je voelt Weeners verontwaardiging: waarom hadden 
die zendelingen geen greintje etnologische interesse? Waarom no-
teerden ze niet even bij welke rituelen de beeldjes werden gebruikt 
en wie er werden afgebeeld? Alleen zendeling Willem Steinhart 
raakte geboeid door de Batoe-cultuur, toen hij luisterde naar het 
neuriën van een priesteres. Hij schreef haar teksten uit, en voor wie er 
nog bij is na vele bladzijden zendelingensores geeft Weener daarvan 
een sterke analyse, waarin allerlei thema’s uit het boek aan elkaar ge-
knoopt worden en de stem van de Batoe-eilanders hoorbaar wordt.

Coen van ’t Veer, De kolonie op drift. De 
representatie en constructie van koloniale iden-
titeit in fictie over de zeereis tussen Nederland en 
Nederlands-Indië (1850-1940) (Hilversum 2020) 
Verloren, 319 blz., € 29,-

De boten die voeren tussen Nederland en 
Nederlands-Indië waren een kolonie in het 
klein: je vond er nieuwkomers en oudgasten, 

ambtenaren en ondernemers, intellectuelen, Indo’s en inheemsen 
en je leerde er razendsnel wat de verhoudingen tussen hen waren. 
Een dankbaar onderwerp voor fictie, ook omdat die mensen weken 
op elkaars lip zaten. Coen van ’t Veer verzamelde 43 romans en 
verhalen die gezamenlijk bijna een eeuw Nederlands kolonialisme 

bestrijken en analyseerde deze veranderende microkosmos.
De conclusies zijn niet opzienbarend. De postkoloniale aanpak 
geïnspireerd op Edward Saïd doet alweer wat ouderwets aan en 
brengt weinig nieuws. Het boek laat zien dat fictie de koloniale 
mentaliteit behoorlijk goed volgt. In de 19de eeuw zijn er in de 
romans bijvoorbeeld nog Europeanen die verindischen en geobse-
deerd zijn door Indisch eten. In de 20ste eeuw heeft de fatsoenering 
van het rijk toegeslagen, en is het veel belangrijker om Europees 
en (daarmee ook) beschaafd te blijven, zeker voor vrouwen. Ook de 
raciale scheidslijnen worden scherper en Indo-Europese personages 
verdwijnen naar de achtergrond.
Het boek gebruikt fantastisch bronmateriaal,  smeuïge romannetjes 
over zoutwaterliefdes en pijnlijke passages vol koloniale vooroorde-
len. Dat sommige werken weinig literaire kwaliteit hebben, speelde 
geen rol bij de selectie en Van ’t Veer heeft gelijk dat wie bereid is 
zich van die geringe kwaliteit niets aan te trekken, veel moois vindt. 
Het boek wordt bevolkt door romanpersonages als ‘handschoen-
tjes’ – vrouwen die van een afstand trouwden met een koloniaal 
–, ‘Delianen’, de cowboys onder de kolonialen, en ‘presentkaasjes’: 
mislukte zonen van rijke ouders. Slechts één keer komt een Indone-
sische hutbediende aan het woord. Die typeert de Europeanen als 
‘een zwerm muskieten’.

Ernst van den Boogaart, Johan Maurits’ Bra-
zilië. Het land van de suikermolen (Zwolle 2021) 
WBOOKS, 132 blz., € 24,95

Suiker bracht de Nederlanders in de 17de eeuw 
naar Brazilië. De West-Indische Compagnie 
veroverde er in 1630 een strookje land aan de 
kust, gevolgd door steeds meer achterland met 

plantages. De kolonie werd nooit het winstgevende gewest waarop 
de Nederlanders hadden gehoopt, maar gouverneur Johan Maurits 
van Nassau-Siegen meende dat je in ieder geval de schijn daarvan 
moest ophouden. In Recife had hij een huishouden alsof het een 
Europees hof was, inclusief tachtig slaafgemaakten, en hij nodigde 
natuuronderzoekers en schilders uit om de kolonie in woord en 
beeld naar Europa te brengen. Met zijn ‘uitgekiende reputatie-
management’, zo schrijft Van den Boogaart, wist Johan Maurits zijn 
beeld van Brazilië over heel de wereld te verspreiden.
Van den Boogaart bespreekt de kaarten van natuuronderzoeker 
Georg Marcgraf, de schilderijen van Albert Eckhout en Frans Post 
en een serie wandtapijten. In detail beschrijft hij wat er op te zien is, 
wat de lezer met de bijgaande fraaie afbeeldingen goed kan volgen. 
Echt spannend wordt het pas bij de discussies over interpretatie: is 
een schilderij van Eckhout met dansende Tapoeiers een objectieve 
weergave van een dans waar de kunstenaar bij aanwezig was, of 
verwijst het schilderij vol vooroordeel naar oudere beelden van de 
heksensabbath? Van den Boogaart neigt naar het eerste en weet de 
lezer daarin mee te nemen. Jammer dat hij ervoor koos ‘als nood-
oplossing’ de terminologie uit die tijd over te nemen (‘zwarten’, 
‘landskinderen’), dat doet gedateerd aan.
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Het was de suiker die Nederlanders naar Brazilië bracht. 
Johannes Maurits van Nassau-Siegen voerde het bewind 
over de kolonie van de West-Indische Compagnie in 
Noordoost-Brazilië. Tussen 1637 en 1644 breidde hij het 
compagniesgebied uit tot de Goudkust en Angola, de 
regio’s die de tot slaaf gemaakten leverden voor de 
Braziliaanse suikerplantages. 

Johan Maurits droeg geleerden en kunstenaars op om 
het land, de natuur en de multi-etnische bevolking in 
kaart te brengen. Zo maakte de natuurwetenschapper 
Georg Marcgraf kaarten van het gebied en beschreef hij 
de lokale flora en fauna. Kunstenaar Frans Post maakte 
topografische afbeeldingen en verwerkte die in 
schilderijen, die tegelijk realistisch en propagandistisch 

waren. Zij toonden het Brazilië van Johan Maurits als 
een welvarende kolonie, waarin de verschillende 
bevolkingsgroepen in harmonie samenleefden. Albert 
Eckhout maakte een serie levensgrote schilderijen met 
als thema de menging van mensen, dieren en planten in 
de kolonie ten gevolge van de kolonisatie van Brazilië. 
Na Johan Maurits’ terugkeer raakten de in Brazilië 
gemaakte kunstwerken verspreid over Europa. Lodewijk 
XIV liet met behulp van het aan hem geschonken 
Braziliaanse materiaal een serie wandtapijten maken.

Eerdere studies benadrukten het documentaire karakter 
van de schilderijen en wandtapijten. In Het land van de 
suikermolen ligt de nadruk op de morele, politieke en 
religieuze strekking van de kunstwerken. 

Het land van de suikermolen   
Ernst van den Boogaart

Ernst van den Boogaart

Het land van de 
suikermolen

Johan Maurits’ Brazilië

WWW.W BOOKS .COM
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Gerhard de Kok, Walcherse ketens. De trans-
Atlantische slavenhandel en de economie van 
Walcheren, 1755-1780 (Zutphen 2020) Walburg 
Pers, 256 blz., € 24,99

Het Zeeuwse Walcheren was in de tweede helft 
van de 18de eeuw de belangrijkste slavenhandel-
regio van Nederland. De Middelburgse Commer-
cie Compagnie specialiseerde zich in deze handel 

en de boekhouding van die handelsonderneming is uitstekend be-
waard gebleven. Gerhard de Kok kon er de bonnetjes van transacties 
vaak nog in terugvinden. 
Via deze vruchtbare bron analyseert hij de economische impact 
van de handel in slaafgemaakte Afrikanen op Walcheren. Historici 
hebben de laatste jaren veel rekenwerk verricht om uit te zoeken 
welk deel van de Nederlandse welvaart gebaseerd was op het 
verhandelen en uitbuiten van slaven. De Kok koos ervoor, in lijn met 
dat onderzoek, zich niet alleen bezig te houden met de winst van 
de verkoop van de slaafgemaakten; hij betrekt alle sectoren die profi-
teerden van de slavenhandel in zijn analyse. Hij laat mooi zien dat 
het klaarmaken van een slavenschip aan alle kanten economische 
neveneffecten had: instrumentenmakers verdienden aan de verkoop 
van kompassen, ijzersmeden maakten voetboeien en boeren ver-
bouwden de paardenbonen die de slaafgemaakten te eten kregen.
In totaal stond in de hoogtijdagen in Vlissingen 25 en in Middelburg 
5 procent van de economie in dienst van de handel in Afrikanen, zo 
berekende De Kok. Zijn boek gaat vooral over rendementen, kasstro-
men en liquiditeitsproblemen, maar hij geeft gelukkig waar dat kan 
een koopman of slaafgemaakte wat meer reliëf.

Pepijn Brandon, Guno Jones, Nancy 
Jouwe, Matthias van Rossum (red.), De 
slavernij in Oost en West. Het Amsterdam-onderzoek 
(Amsterdam 2020) Uitgeverij Spectrum, 448 blz., 
€ 24,99
Alex van Stipriaan, Rotterdam in slavernij (Am-
sterdam 2020) Boom, 496 blz., € 34,90
Gert Oostindie (red.), Het koloniale verleden 
van Rotterdam (Amsterdam 2020) Boom, 487 blz., 
€ 34,90
Nancy Jouwe, Matthijs Kuipers en Remco 
Raben (red.), Slavernij en de stad Utrecht (Zut-
phen 2021) Walburg Pers, 328 blz., € 24,99

Historici van het slavernijverleden zijn flink aan 
het werk gezet door drie Nederlandse steden. 
Zowel in Rotterdam en Amsterdam als in Utrecht 
gaf de gemeente de opdracht onderzoek te 

doen naar de rol van slavernij in de geschiedenis van de stad. Deze 
opdrachten zijn het logische gevolg van de landelijke aandacht voor 
slavernij en bouwen voort op eerdere stadsgidsen en -wandelingen.
Het Amsterdam-onderzoek zegt een terreinverkenning te zijn naar 

het stedelijke slavernijverleden, maar het is 
breed en gedetailleerd en toont hoeveel er al is 
onderzocht. Dat Amsterdam verknoopt was met 
slavernij zal niemand verbazen, maar dit boek 
laat ook de historische variëteit in die verknoopt-
heid zien: Amsterdamse stadsbestuurders 
speelden een rol in de slavernij via hun stem in 
het bestuur van de handelscompagnieën VOC 
en WIC, maar hadden ook privébelangen. Het 

slavernijverhaal gaat bovendien verder dan economie: Amsterdam-
mers hielpen mee machtsverhoudingen te rechtvaardigen en soms 
te bekritiseren. De auteurs kiezen ervoor zowel slavernij in het At-
lantisch gebied als in de Indische Oceaan en Indonesische archipel 
te behandelen. De westelijke en oostelijke slavernij hadden een 
vergelijkbare omvang en economische bijdrage voor Amsterdam. 
Maar de historische nawerking van beide geschiedenissen verschilt 
sterk: er zijn weinig Amsterdammers voor wie de slavernij in de 
Oost nog nabij voelt.
Ook Rotterdam in slavernij is geen terreinverkenning maar een gron-
dige studie en fantastisch gedocumenteerd boek. Van Stipriaan 
stelt uiteenlopende thema’s als winst, verlies, verbeelding en verzet 
aan de orde. Bovendien vestigt hij de aandacht op de gezichtspun-
ten van individuele slaafgemaakten en hun levens. Eén van hen was 
‘Afro-Rotterdammer’ Pasqual Jansz Moor uit Sao Tomé, die in de 
jaren 1630 ‘slaapheer’, kamerverhuurder, was in de stad.
Rotterdam heeft meteen doorgepakt met een even dik boek over 
zijn overige koloniale connecties, onder redactie van Gert Oostin-
die. In dit boek vinden we langere hoofdstukken over scheepvaart, 
handel en koloniaal erfgoed in de architectuur van de vooroorlogse 
stad. Eén hoofdstuk behandelt de zending en missie als belangrijke 
verbinding tussen Rotterdam en zijn koloniën, en dat roept de 
vraag op waarom de andere boeken dit thema links laten liggen.
Utrecht is een minder voor de hand liggende keuze, stippen de au-
teurs van Slavernij en de stad Utrecht aan, want het was slechts een 
middelgroot stadje, lag niet aan zee en bezit op het eerste gezicht 
weinig slavernijerfgoed. Toch stellen de redacteurs dat slavernij 
‘integraal onderdeel’ was van de Utrechtse geschiedenis: vooral 
doordat een groot deel van de bestuurlijke elite persoonlijke belan-
gen in de slavernij had, zoals aandelen. Twintig essays beschrijven 
ieder een fragment van dat slavernijverleden. Daar zitten veel 
levensbeschrijvingen tussen, van aandeelhouders en abolitionisten, 
maar ook van schrijfster Belle van Zuylen, wier vermogen deels 
uit Surinaamse plantages kwam. De laatste vier essays gaan over 
zwarte aanwezigheid in Utrecht en zijn persoonlijker. 
De stad is natuurlijk een willekeurige begrenzing van verhalen 
over slavernij. Voor iedere stad was er een achterland dat goederen 
leverde, en Afro-stedelingen arriveerden maar vertrokken ook weer 
naar elders. Toch maakt deze vernieuwende serie boeken de weg 
vrij voor de volgende generatie. Nu de stad is ìngenomen volgen 
hopelijk kasteel, kerk en achterland.

Fenneke Sysling is universitair docent geschiedenis aan de Universi-
teit Leiden. 
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Richard J. Evans, Het nazisme en complotthe-
orieën. De paranoïde verbeelding en het Hitler-tijd-
perk (Amsterdam 2020), Unieboek/Het Spectrum, 
292 blz., €27,99

Sommige complottheorieën uit de Tweede We-
reldoorlog woekeren nog altijd. Evans beschrijft 
en analyseert er vijf. De nazi’s gebruikten de 
fictieve Protocollen van de wijzen van Zion om 

te bewijzen dat de Joden in de 19de eeuw een Joodse wereld-
hegemonie wilden vestigen. Volgens de ‘dolkstootlegende’ had 
Duitsland in 1918 de oorlog niet op het slagveld verloren, maar 
doordat socialisten en Joden de burgers opstookten vrede te 
eisen; zij stootten het leger en daarmee Duitsland een dolk in de 
rug. Dan de Rijksdagbrand van 1933. Inmiddels is 100% zeker dat 
de Nederlandse communist Marinus van der Lubbe door brand te 
stichten in het Duitse parlementsgebouw de Duitse arbeidersklasse 
wakker wilde schudden. Hitler gebruikte de brandstichting echter 
om een eind te maken aan de vrijheid van meningsuiting, terwijl de 
communisten beweerden dat de nazi’s de brand hadden gesticht 
om hun socialistische tegenstanders te bestrijden. Ten vierde Rudolf 
Hess die in 1941 naar eigen zeggen naar Schotland vloog met een 
vredesvoorstel van de Führer. Churchill negeerde het. Nog steeds 
geloven mensen dat als hij met Hitler had onderhandeld, er miljoe-
nen oorlogsslachtoffers minder waren gevallen en de Holocaust 
vermeden had kunnen worden. Ten slotte ontzenuwt Evans het nog 
steeds populaire verhaal dat Hitler in 1945 geen zelfmoord pleegde, 
maar zijn oude dag doorbracht in Argentinië. 
Complottheorieën ontstaan uit paranoia. Evans wijst erop dat 
politici ze misbruiken maar dat ze ook in een emotionele behoefte 
kunnen voorzien bij wie moeite heeft met de werkelijkheid. Zijn 
spannende boek legt de nadruk op het grote contrast tussen de 
historische werkelijkheid en de extreme verdichting daarvan. Evans 
past toe wat hij de enige aanpak van complottheorieën noemt: ze 
grondig op hun (on)waarheid onderzoeken.  

Arie Kok, Biografie van de Zuiderzee. 850 jaar 
geschiedenis in 25 verhalen (Utrecht 2021) Omni-
boek, 240 blz., €25,-

Door de Allerheiligenvloed van 1170 ontstond 
uiteindelijk de Zuiderzee, door auteur Arie Kok 
treffend het drukste verkeersplein van Europa 
genoemd: hier voeren schepen van de VOC en 
de WIC, hanzekoggen die de verbinding tussen 

de Oostzee en de IJssel verzorgden, vissersschepen en beurtschip-
pers die dagelijks passagiers transporteerden tussen Harderwijk en 
Volendam, en van Harlingen naar de Waddeneilanden. Kunstenaars 
lieten zich omstreeks 1900 door de visserijcultuur en klederdrachten 
rondom de Zuiderzee inspireren. 
Arie Kok biedt een levendig en indringend beeld. Ieder verhaal 
maakt het karakter van deze binnenzee en zijn gemeenschappen 

duidelijker: met de rug naar het land gekeerd hadden ze elk hun ei-
gen karakter, maar ze leken ook op elkaar, omdat de bevolking over-
al een verwant dialect sprak en van de visserij en zeevaart bestond. 
Het verhaal over de VOC in Enkhuizen laat zien dat de vrouwen van 
de zeevaarders de échte Zuiderzeebewoners waren: hun mannen 
waren langer in de Oost dan thuis in Enkhuizen. Verrassend is het 
verhaal van de verlate reformatie van het eiland Urk: het werd pas in 
1660 protestants, onder druk van eigenaar Amsterdam. Kok vertelt 
op smakelijke wijze verhalen die al eerder zijn verteld of opge-
schreven, maar dat geeft niet: in deze samenhang en voorzien van 
context maken ze goed invoelbaar hoe de Zuiderzeegemeenschap-
pen functioneerden. Kok vermeldt zorgvuldig zijn bronnen en geeft 
een literatuuroverzicht voor verdere lectuur. En wie wil weten hoe 
het na de bouw van de Afsluitdijk in 1932 verder ging, kan terecht in 
het al even boeiende Eens ging de zee hier tekeer. Het verhaal van de 
Zuiderzee en haar kustbewoners, van Eva Vriend. 

Onno van Nijf  en Stefan Couperus, Sportge-
schiedenis (Amsterdam 2021) Athenaeum-Polak & 
Van Gennep, 164 blz. € 9,99

Sportbeoefening draait om lichamelijke inspan-
ning, competitie en ontspanning, maar speelt ook 
een essentiële rol in sociale verhoudingen, politieke 
macht en cultuur. Dit boek verhaalt dan ook over 

de geschiedenis van de organisatie en de praktijk van sport, maar 
is vooral geschiedschrijving door de sport, een analyse dus van de 
verwevenheid van sport met andere historische ontwikkelingen. 
De auteurs kozen voor hun indrukwekkende overzicht vanaf de 
oudheid de Tweede Wereldoorlog als eindpunt: nadien is sport door 
de dekolonisatie, de mondiale commerciële sportmarkt, digitale en 
technologische revoluties en massamigratie een mondiaal verschijn-
sel geworden, dat een aparte analyse nodig heeft. 
De invloed van de Griekse oudheid, hoewel niet de bakermat van 
sport, op latere sportbeoefening is groot. Neem alleen al namen 
als Ajax en Heracles, of de mateloos populaire vierjaarlijkse Olympi-
sche Spelen. Interessant is dat veel sport naakt werd gedaan. Jonge 
mannen kregen in het gymnasium les in fysieke beweging (ook 
naakt) en daarnaast werden ze onderwezen in muziek, literatuur en 
retorica. Deze leerschool voor goed burgerschap ging mede door 
de komst van het christendom teloor. In de middeleeuwen en de 
vroegmoderne tijd was sport actiever aanwezig en maatschappelijk 
belangrijker dan sporthistorici denken. Zo hadden de toernooien 
van de ridders een maatschappelijke rol en oefenden ze invloed 
uit op de cultuur. Uit toernooiboeken en ridderromans valt dit op 
te maken. Onze eigen toernooien herinneren nog aan deze mid-
deleeuwse krachtmetingen. In de vroegmoderne tijd ontstond het 
woord sport voor spel of vermaak. Vaak ging het om balspelen, 
beoefend door hovelingen en andere elite. Zij deden bijvoorbeeld 
aan tennis, kaatsen en kolven. Dat sport toen ook een rol in het 
maatschappelijk leven had, blijkt wel uit de lokale plakkaten die 
overheden in Nederland tegen het sporten op zondag uitvaardig-
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den: wangedrag als drinken en gokken door het publiek verstoorde 
de Dag des Heren. In de 19de eeuw beïnvloedden de Industriële 
Revolutie, het nationalisme én de opkomst van media de sport. Er 
kwamen spelregels, verenigingen die per land georganiseerd waren 
en wedstrijden tussen landenteams. De bijbehorende chauvinisti-
sche symboliek herinnerde de burgers aan het nationale kader waar-
binnen hun leven zich afspeelde. Ook het klassenonderscheid werd 
zichtbaar. Zo waren in Engeland golf, roeien en tennis het tijdverdrijf 
van de hogere middenklasse en het van oorsprong elitaire voetbal 
werd al in de 19de eeuw een sport voor arbeiders. Maar de nationale 
sport cricket en de paardenraces, waarbij fors werd gegokt, bracht 
mensen uit verschillende klassen samen.  
De sportliefhebber krijgt met dit boekje een boeiende cultuurhistori-
sche extra dimensie van zijn liefhebberij, en de lezer zonder interesse 
in sport wordt verrast met een boeiend inzicht in de betekenis van 
sport voor de geschiedenis die hem wel interesseert. Met respect 
voor een reeks als De Elementaire Deeltjes, deze Sportgeschiedenis 
had een royaler podium verdiend. Dan waren ook de illustraties en 
de documentatie meer tot hun recht gekomen. Een boek voor iedere 
historische boekenkast. 

Arlette Kouwenhoven, Van Elburg tot 
Deshima. Zes eeuwen familie Feith (Edam 2021) 
LM Publishers, 240 blz., €29,50

Dit boek geeft het geslacht Feith zijn plek in 
de Nederlandse geschiedenis, en gaat niets uit 
de weg. Ook niet de slaven van de familie in 
Indië en Suriname. Elburg is de bakermat van 

het geslacht. Feithen waren hanze-handelaren en speelden een rol 
in de Hervorming, en in 1553 werd de eerste Feith er burgemeester. 
Het was niet alleen rozengeur en maneschijn: in 1713 sloeg de jonge 
jurist Arnold Hendrick Feith bij een ruzie iemand dood. Hij ontliep 
zijn straf door naar de vrijstad Culemborg te vluchten. Hij werd later 
bewindvoerder van de VOC en zijn kleinzoon Arend Willem opper-
hoofd van de VOC-factorij op Deshima in Japan. 
Dichter Rhijnvis Feith behoort tot een interessante tak. In 1783 
verscheen zijn roman Julia. Die bracht met Sara Burgerhart van Betje 
Wolff en Aagje Deken de romanvorm in Nederland. Hij stak niet onder 
stoelen of banken dat hij in de politieke strijd tussen Patriotten en 
Oranjegezinden tegen Oranje koos. Een zoon had aandelen in een 
Surinaamse plantage en een dochter trouwde met de eigenaar van 
drie plantages. Na Rhijnvis hadden vier generaties Feith belangrijke 
pioniersrollen in de prille wereld van de archieven, en archivaris Johan 
Adriaan Feith legde figuurlijk de eerste steen voor het Groninger Mu-
seum. Koningin Wilhelmina verhief de familie in 1902 in de adelstand. 
Achter de naam van iedere Feith wijst een cijfer naar diens plek in de 
genealogie. Dat is voor de lezer lastig maar onvermijdelijk, omdat de 
familiegeschiedenis de rode draad is, en er veel dezelfde voornaam 
hebben; er zijn veertien Rhijnvissen. Jammer dat Jan Feiths werk als 
satirisch kunstenaar mager beschreven wordt. Jonkheer Jan was jour-
nalist bij het Algemeen Handelsblad, en in 1901 een van de oprichters 

van het spotblad De Ware Jacob, waarvoor hij als Chris Kras spotpren-
ten tekende. De prent over de persvrijheid die hij in 1903 maakte, 
omdat de Amsterdamsche Kiosk Onderneming na de Spoorweg-
staking de kiosken verbood spotprenten zichtbaar op te hangen, is 
monumentaal in de geschiedenis van de Nederlandse spotprent. 

Catherine Grace Katz, De dochters van Jalta. 
De Churchills, Roosevelts en Harrimans en het 
einde van de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 
2021) Spectrum, 456 blz., €29,99

In februari 1945 ontmoetten drie geallieerde lei-
ders elkaar in Jalta op de Krim, nadat ze elkaar in 
1943 in Teheran ook gesproken hadden. Gastheer 
Joseph Stalin ontving de Britse premier Winston 

Churchill en de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt, tot 
wiens delegatie ambassadeur Averell Harriman behoorde. Duitsland 
was bijna verslagen, maar er was nog veel militaire inspanning van de 
Sovjet-Unie nodig. De heren bespraken hoe na de oorlog om te gaan 
met Duitsland, wie recht had op welke schadeloosstelling, en hoe het 
moest met de grenzen in Oost-Europa. Bovenaan de agenda stond 
het oprichten van de Verenigde Naties om de vrede te kunnen hand-
haven. Stalin en Churchill hadden al nagedacht over de verdeling van 
Europa in ideologische machtsblokken. Dat in Jalta de naoorlogse 
invloedsferen een rol speelden, maakte de conferentie gespannen. Er 
werd veel gepraat maar weinig besloten. Dit gebeurde wel op de con-
ferentie in juli in Potsdam. Over ‘Jalta’ is veel geschreven, maar zonder 
serieuze aandacht voor één aspect: de rol van de dochters van drie 
van de vier confererende heren – Stalins dochter Swetlana ontbrak. 
Katz beschrijft hoe ongemakkelijk de conferentie politiek en fysiek 
was voor de vaders, en toont de grote betekenis van de dochters. Die 
boden meer dan prettig gezelschap. Anna Roosevelt zorgde ervoor 
dat haar doodzieke vader minder ziek leek. Sarah Churchill was toe-
gewijd aan haar vader die ze mentaal steunde en journaliste Kathleen 
Harriman sprak Russisch en kende de Sovjet-Unie van binnenuit. De 
dochters functioneerden meer dan een week als de ogen en oren van 
hun vaders, maar vooral als hun stafchefs en ongemerkt als oplos-
sers van de crises die de conferentie steeds op scherp zetten. Omdat 
de Sovjet-Unie militair sterk was en de Geallieerden Stalin nodig 
hadden, had die de meeste ruimte om keiharde en moeilijke eisen te 
stellen. De dochters speelden een cruciale rol toen die onbalans tot 
een steeds stroevere sfeer leidde. Katz beschrijft levendig maar ook 
gedetailleerd de verhoudingen op de conferentie. Politiek is mensen-
werk, dat wordt weer eens goed duidelijk. Ze vervolgt het verhaal tot 
en met Potsdam en behandelt ook de verdere levens van de doch-
ters. Katz deed voor haar indringende portretten onderzoek in hun 
persoonlijke archieven. Een verrassende en belangrijke aanvulling op 
en ook herwaardering van de geschiedenis van ‘Jalta’. Jammer genoeg 
ontbreekt elk beeld van de drie dames, afgezien van de foto op de 
omslag, waarbij de lezer mag raden wie wie is.

Henk Slechte is historicus en publicist.
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Jan Luiten van Zanden, Thomas van 
Goethem, Rob Lenders, Joop Schaminée, 
De ontdekking van de natuur. De ontwikkeling van 
biodiversiteit in Nederland van ijstijd tot 21ste eeuw 
(Amsterdam 2021) Prometheus, 336 blz., €24,99

Een boek over de geschiedenis van mens en na-
tuur is in het licht van de klimaatcrisis even nodig 
als uitdagend. Het onderwerp vraagt immers om 

samenwerking van wetenschappers uit verschillende disciplines. 
Alsof dat niet moeilijk genoeg is, hebben de auteurs van De ontdek-
king van de natuur ervoor gekozen de afgelopen tienduizend jaar 
in beeld te brengen. Het resultaat is een fascinerend boek. Prettig 
om te lezen is het niet. Vanwege de vele overbodige latinismen, 
maar vooral vanwege het verhaal: ‘Er was geen primitieve harmonie 
tussen mens en dier, maar homo sapiens begon zijn carrière op het 
wereldtoneel met het ontketenen van een ecologische ramp van 
ongekende omvang’, verneemt de lezer meteen aan het begin. De 
auteurs beschrijven de veranderende relatie tussen mens en natuur 
in de periodes van de jager-verzamelaars, de ontwikkeling van de 
landbouw, de industriële revolutie en de opkomende zorg om na-
tuurbehoud. Al staat de natuur centraal, de mens geeft de toon aan. 
Toch willen de auteurs af van het idee dat het alleen maar bergaf-
waarts ging. Er waren ook periodes waarin de biodiversiteit ondanks 
de menselijke aanwezigheid groeide. Door toenemende kennis over 
de natuur en de opkomst van het idee dat zij een eigen waarde had, 
kwam er ruimte om de natuur niet alleen in dienst van de mens te 
manipuleren. Het stemt echter niet optimistisch dat ‘nieuwe natuur’ 
als de Oostvaardersplassen en de Marker Wadden slechts gedijt als 
mensen blijven ingrijpen. Het voorzichtige herstel van de biodiver-
siteit in Nederland in de jaren 1970-2000 vond bovendien plaats 
terwijl het klimaat snel opwarmde. De ontdekking van de natuur laat 
daarmee weliswaar zien dat mensen beter kunnen als ze dat willen, 
maar ook dat natuurbehoud dichtbij huis hoogstens een begin 
vormt.

Milja van Tielhof, Consensus en conflict. Water-
beheer in de Nederlanden 1200-1800 (Amsterdam 
2021) Verloren, 296 blz., €39,00 

Samen tegen het water – waar het over Neder-
land gaat, spreekt bijna geen onderwerp meer 
tot de verbeelding. Uit de geschiedenis van het 
waterbeheer is zelfs het idee van een ‘polder-

model’ afgeleid, een unieke hang naar overleg waarin de belangen 
van alle betrokkenen worden afgewogen. Milja van Tielhof neemt in 
Consensus en conflict afstand van dit idee en stelt er een veel rijker 
beeld tegenover. Door de nadruk op lokale verschillen en uiteenlo-
pende ontwikkelingen is de grote lijn soms ver te zoeken, maar wie 
op zoek gaat, wordt beloond. Van Tielhof beschrijft hoe bewoners 
van de Lage Landen in de 13de en 14de eeuw waterschappen 
oprichtten om het water samen de baas te kunnen. Aanvanke-

lijk zagen deze organisaties erop toe dat iedereen de gemaakte 
afspraken nakwam. Al gauw belandden ze echter in een vicieuze 
cirkel: door iedere nieuwe ingreep nam de druk van het water toe 
en waren nieuwe, vaak grotere ingrepen nodig. Doordat boeren 
meer gingen verdienen, konden ze meer afdragen, maar staken ze 
zelfs minder vaak de handen uit de mouwen voor het waterbeheer. 
De waterschappen gingen daarom een actievere rol spelen. Dat 
was zeker het geval wanneer een ramp duidelijk maakte dat een 
nieuwe werkwijze nodig was. Hoe kleinschaliger de samenwerking, 
hoe beter die slaagde, concludeert Van Tielhof op basis van een 
reeks dieptestudies en grondig literatuuronderzoek. Van gelijkwaar-
digheid was geen sprake: alleen gerespecteerde en bemiddelde 
mannen praatten plaatselijk mee en op gewestelijk niveau waren 
bestuursfuncties slechts voor de elite weggelegd. Grote regionale 
verscheidenheid bleef door de eeuwen heen toch de norm – geen 
‘poldermodel’ te bekennen.

Mineke van Essen, Onderweg naar 1832. Een 
groepsbiografie uit de Groningse school (Assen 
2021) Koninklijke van Gorcum, 240 blz., €22,50

Het lager onderwijs in Nederland kreeg in de 
eerste helft van de 19de eeuw een nieuw ge-
zicht. De onderwijswet die Lodewijk Napoleon 
in 1806 invoerde, maakte lager onderwijs voor 
iedereen toegankelijk. Leraren moesten hun be-

voegdheid bewijzen door examen te doen en inspecteurs zagen na-
mens de overheid toe op de kwaliteit. In en rond Groningen speelde 
de ‘schoolopziener’ Theodorus van Swinderen een spilfunctie bij 
deze vernieuwingen. Vier mannen en twee vrouwen die in 1832 
zijn 25-jarig ambtsjubileum meevierden staan centraal in Onderweg 
naar 1832.. Door bronnenonderzoek te combineren met ‘historische 
verbeelding’ wekt Van Essen de hoofdpersonen knap tot leven. 
Groningen was in deze jaren volgens Van Essen een ‘voorhoede van 
de nieuwe Nederlandse school’, maar haar kennis over geschiedenis 
van het onderwijs staat in dit boek niet op de voorgrond. Belang-
rijke ontwikkelingen komen wel terloops aan bod, maar alles draait 
om de jonge onderwijsvernieuwers.

Frits Boterman, Tussen utopie en crisis. Neder-
land in het Interbellum 1918-1940 (Amsterdam 
2021) De Arbeiderspers, 768 blz., €55,00

Maar al te vaak komen de jaren 1918 tot 1940 in 
beeld als aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. 
In de Nederlandse geschiedschrijving gelden 
ze bovendien veelal als jaren van stilstand en 
navelstaren. Frits Boterman wil met zijn cultuur-

geschiedenis van het Interbellum afrekenen met dat beeld en slaagt 
daar ook ten dele in. Overtuigend laat hij zien dat de ervaring van 
de Eerste Wereldoorlog ook mensen in Nederland raakte. Hij con-
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centreert zich op bekende cultuurmakers die deze ‘breukervaring’ 
verwerkten in een grensoverschrijdende dialoog, waarbij de auteur 
veel aandacht besteedt aan contacten met Duitsland. Meer dan ooit 
moest ook de culturele elite zich een houding geven ten opzichte 
van de politieke vraagstukken van haar tijd. Gaat het over het eigen 
karakter van het Interbellum in Nederland, dan valt Boterman ech-
ter terug op de geijkte ‘apartheidscultuur’ van de verzuiling en de 
massademocratie, die niet uniek zijn voor deze periode. Boterman 
had zich tot doel gesteld om een ‘handzaam overzichtswerk over 
deze periode’ te presenteren, maar zijn eruditie wint het soms van 
het overzicht. Anderzijds valt weinig te lezen over de relatie tussen 
‘hoge’ en populaire cultuur, terwijl dit nu juist de jaren zijn waarin de 
bioscoop en grote warenhuizen doorbraken. Tussen utopie en crisis 
smaakt dus naar meer. 

Nadia Bouras, Een klas apart. Biografie van 
een Arabische school in Amsterdam-Zuid (Am-
sterdam 2020) Boom, 232 blz., €22,50

In de eindeloze debatten over integratie van 
migranten staan integratie en segregatie vaak 
tegenover elkaar. Nadia Bouras probeert deze 
tegenstelling te doorbreken aan de hand van 
de geschiedenis van haar eigen basisschool. 
Kleurrijk beschrijft ze haar zoektocht naar het 

verleden van de Bouschrâ-school in de Amsterdamse Rivierenbuurt. 
In 1971 richtte het domineesechtpaar Georgine Boiten-Du Rieu en 
Rolf Boiten een schooltje op voor de kinderen van de gastarbeiders 
met wie ze vanuit hun oecumenische leefgemeenschap Oudezijds 
100 contact hadden. De kinderen volgden naast regulier onderwijs 
ook lessen Arabisch. Van meet af aan stuitte het initiatief op onbe-
grip en onwil, vooral ook van bestuurders. Een afzonderlijke school 
voor Marokkaanse kinderen, leidde dat niet tot segregatie? Voor 
leraren, ouders en kinderen leefde dit probleem minder. Ze gingen 
ervan uit dat de families op enig moment terug zouden gaan naar 
Marokko. Zelfs toen dat niet langer aan de orde was, bleek dat 
sommige kinderen baat hadden bij de vertrouwde omgeving en de 
erkenning voor de eigen cultuur. Openhartig vertellen andere voor-
malige leerlingen dat ze zich er juist niet veilig voelden. Gezien deze 
tegengeluiden is de conclusie opvallend rooskleurig: ‘De Bouschrâ 
werd een plek waar verschillen gevierd werden, terwijl Nederland, 
toen en nu, zo moeilijk met verschil kan omgaan.’ In ieder geval 
blijkt duidelijk dat afzondering en integratie soms ook prima samen 
kunnen gaan.

Diederick Slijkerman en Henk te Velde (red.), Slotakkoord. 
Het einde van politieke levens (Amsterdam 2021) Spectrum, 336 blz., 
€24,99

Speculaties over het einde van politieke carrières zijn momenteel 
aan de orde van de dag. Diederick Slijkerman en Henk te Velde spe-
len daarop in met deze bundel over het einde van politieke levens. 
In een reeks lezenswaardige schetsen ontmoeten we politici die 

sinds de 19de eeuw uit vrije wil of gedwongen 
hun werk beëindigden. Erg evenwichtig is de 
bundel niet. Het blijft onduidelijk op basis van 
welke criteria juist deze personen zijn gekozen. 
Slechts één keer staat een vrouw centraal: Mar-
git van der Steen beschrijft hoe de sociaaldemo-
craat Hilda Verwey-Jonker ook op hoge leeftijd 
geen afscheid kon nemen van de politiek. In 
de inleiding en de conclusie psychologiseren 
de samenstellers er lustig op los: hoe zou het 

voelen om een politieke carrière te beëindigen? Gaat het afscheid 
in Nederland met minder emotie gepaard, omdat politici zichzelf 
spiegelen aan bestuurders die zich ‘oefenen in afstandelijkheid’? Het 
zal niemand verrassen dat het afscheid vooral zwaar viel als een car-
rière plotseling werd afgebroken, zoals bij voormalig premier Ruud 
Lubbers in zijn tijd als hoge commissaris voor de Vluchtelingen. 
Slijkerman en Te Velde wensen politici ‘een rustig afscheid’, maar 
presenteren vooral voorbeelden van het tegendeel. Bevestigen die 
als uitzonderingen de regel of nemen politici net als andere mensen 
gewoon niet zo graag afscheid? 

Gert Oostindie (red.), Het koloniale verleden 
van Rotterdam (Amsterdam 2020), Boom, 496 
blz., € 34,90
Alex van Stipriaan, Rotterdam in slavernij 
(Amsterdam 2020) Boom, 496 blz., €34,90

Na een jarenlange strijd om erkenning verschij-
nen de afgelopen jaren in rap tempo publicaties 
die de verwevenheid van het koloniale- en 
slavernijverleden met de bredere samenleving 

in de Lage Landen analyseren. Lokale studies spelen daarin een 
belangrijke rol, omdat ze deze verstrengeling tot in detail kunnen 
uitpluizen. Allicht ging daarbij veel aandacht uit naar Amsterdam, 
maar voor Rotterdam gaat dat evenzeer op. Een team van onder-
zoekers van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volken-
kunde onderzocht in opdracht van de Rotterdamse gemeenteraad 
dit verleden. Het resulteerde in twee boeken waarin respectievelijk 
het koloniale en het slavernijverleden zijn uitgewerkt. Een derde 
boek (Rotterdam, een postkoloniale stad) beschrijft de doorwerking 
van dit verleden in de hedendaagse cultuur van de stad. De auteurs 
laten overtuigend zien dat dit verleden geen zaak is van een select 
groepje handelaren, maar door scheepvaart, scheepsbouw, indus-
trie, investeringen plantages en koloniale ondernemingen en zen-
dingsinitiatieven de hele stad raakte. De meer recente geschiedenis-
sen van ‘gerepatrieerde’ Indische families en het door Curaçaose en 
Antilliaanse bewoners geïntroduceerde zomercarnaval tonen hoe 
dit verleden nog altijd doorwerkt. Met deze boeken reiken de au-
teurs veel stof tot nadenken aan en maken ze ruimte voor een meer 
gefundeerde maatschappelijke discussie.

Peter van Dam is universitair docent Nederlandse geschiedenis aan 
de Universiteit van Amsterdam.
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Allart van Everdingen (1621
1675). Het ruige landschap 
t/m 16 januari 2022, Stedelijk 
Museum Alkmaar, Canadaplein 
1 Alkmaar, 072-5489789;  www.
stedelijkmuseumalkmaar.nl

Dit schilderij van een woest bergland-
schap met wilde rivier en pittoresk 
kasteel komt niet uit de 19de-eeuwse 
Romantiek: de Alkmaarse kunstenaar 
Allart van Everdingen (1621-1675) 
maakte het rond 1660 en introduceer-
de daarmee een heel nieuw genre in 
Nederland. Zijn inspiratie kwam van de 
Scandinavische natuur waar hij op een 
reis in Noorwegen mee kennismaakte. 
Hij vestigde zich later in Haarlem en 
Amsterdam waar hij ruige landschap-
pen met watervallen, blokhutten en 
sparren uit zijn penselen toverde. Maar 
hij maakte meer: dramatische zee- en 
riviergezichten, Hollandse landschap-
pen vol verhalende details en een serie 
van 57 sprookjesachtige prenten over 
het verhaal van Reinaert de vos. Leuk 
detail: de voorbereidende tekeningen 
voor deze serie zijn ook bewaard ge-
bleven. De diversiteit aan schilderijen, 
tekeningen en etsen tonen samen met 
een fotoreportage over de heden-
daagse Scandinavische natuur dat Van 
Everdingen niet alleen een innovatieve, 
maar ook een veelzijdige kunstenaar 
was.

AGENDA
JENNA THE

Statens Museum for Kunst, Kopenhagen (foto: SMK Photo / 
Jakob Skou-Hansen).

Romeinse hoogtijdagen
Keizer Domitianus t/m 22 mei 2022, Rijksmuseum van Oudheden,  
Rapenburg 28 Leiden, 071-5163163; www.rmo.nl

Op deze gouden munt ziet u het portret 
van Domitianus. Geen idee wie hij is? 
Niet gek: de Romeinse keizer werd na 
zijn dood bespot, verguisd en uiteindelijk 
vergeten. Toch geldt zijn regeringsperi-
ode als een van de bloeitijden van het 
Romeinse Rijk. Domitianus, die in het jaar 
81 op 29-jarige leeftijd tot keizer werd 
gekroond, vormde samen met zijn vader 

Vespasianus en broer Titus de Flavische 
dynastie. Kunst en literatuur vierden 
hoogtij tijdens hun regering. Domitianus 
bouwde het paleis op de Palatijn, de boog 
van Titus én voltooide het Colosseum. 
Maar er vonden ook dramatische histo-
rische gebeurtenissen plaats, zoals de 
verwoesting van Jeruzalem (70 n.Chr.) en 
de uitbarsting van de Vesuvius (79 n.Chr.), 

waarbij Pompeii en Herculaneum onder 
een dikke laag lava en as werden bedol-
ven. Met portretten en standbeelden, 
fragmenten van muurschilderingen en 
mozaïeken uit chique villa’s en paleizen, 
gouden sieraden, luxe glaswerk en graf-
monumenten treden de vergeten keizer 
en zijn voorgangers weer uit de schaduw. 
Het leven in Rome in de eerste eeuw komt 
tot leven door dagelijkse voorwerpen als 
schoenen en schrijfstiften van Domitia-
nus’ soldaten en door projecties en (3D-)
reconstructies.

Woeste natuur  
op doek

Het monsterschip
‘Tussen alle maritieme acties door gee�  Panhuysen 
de lezer inzicht in de politieke achtergronden van de 
strijd, in de constructie van de schepen, de uitrusting 
ervan, het leven aan boord van oorlogsschepen en de 
strijdtactieken. De kracht van dit boek zit vooral in de 
synthese van al die aspecten.’ •••• – nrc

Wat loopt daar?
‘Midas Dekkers hee�  een geestige pen en zijn eruditie 
leidt je door de ontstaansgeschiedenis van soorten en 
rassen. Wat mij betre�  kan het alleen maar worden 
toegejuicht als iemand op een serieuze manier orde op 
zaken stelt en zin van onzin probeert te scheiden.’ 
– de volkskrant

Hoe god verdween uit Jorwert
Hoe God verdween uit Jorwert is de inmiddels klassieke 
biogra� e van een dorp tijdens de stille revolutie in de 
tweede hel�  van de twintigste eeuw. 

De mooiste boeken om 
cadeau te geven

Een kleine cultuurgeschiedenis van de (grote) neus
Een reis langs opvallende neuzen in de westerse kunst 
en cultuur, van Michelangelo, Rembrandt en Gogol tot 
Barbie, Barbra Streisand en #sidepro� lesel� e

Nu als 
jubileum-

editie!
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1672: de Republiek belaagd
Het volk was redeloos, de regering ra-
deloos, en het land was reddeloos... de 
bekende kreet onderstreept hoe erg 
Nederland er in 1672 aan toe was. De Re-
publiek werd van drie kanten belaagd en 
was ook nog eens tot op het bot verdeeld. 
Dit politieke conflict kostte de gebroeders 
De Witt het leven. Boeren en burgers 
hadden een hard gelag, zoals altijd tijdens 
een oorlog.

Dodelijke raketten
De zware bombardementen op Duitse 
steden die in 1940 begonnen, veroor-
zaakten veel leed maar riepen ook heftige 
wraakgevoelens bij de nazi’s op. Hitler ver-
wachtte heil van nieuwe aanvals wapens. 
Wetenschappers, onder wie Wernher von 
Braun, ontwikkelden de Vergeltungswaf-
fen. Deze V1’s en V2’s richtten enorme 
schade aan en kostten velen het leven. 
Von Braun maakte na de oorlog evengoed 
carrière als raketgeleerde in de VS.

De oudheid gaat leven
Lourens Alma Tadema (1836-1912) werd 
geboren in Friesland en begon op zijn 
16de op de kunstacademie. In 1870 
verhuisde hij naar Londen. Hij schilderde 
vaak scenes uit de oudheid en wist veel 
van de klassieke cultuur en de laatste ar-
cheologische inzichten. Zijn werk diende 
als betrouwbare bron voor historische 
films. Maar documenteerde hij alles echt 
zo precies? In een nieuwe serie gaan we 
dit na.

Replica van een V2. 

Het Parthenonfries.
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Het Nederlands slavernijverleden 
is van grote invloed op onze kijk op de wereld van vandaag.

Een greep uit de titels van Walburg Pers over dit onderwerp:

WWW.WALBURGPERS.NL

DIRK J. TANG

Met Hollandse bedaardheid
Hoe Nederland tussen 1800 en 1873 slavernij in de koloniën afschafte

Waarom duurde het zo lang voordat het Koninkrijk der Nederlanden slavernij in de koloniën afschafte? 
Bescheiden kritiek was er al sinds de zeventiende eeuw. In 1842 werden drie verschillende burger-
petities aan de koning aangeboden met verzoeken om de slavernij af te schaffen. Alle werden 
afgewezen. De regering zou de zaak bezien maar er gebeurde niet veel, het vrijmaken van slaven was 
te kostbaar. In dit boek vertelt Dirk Tang over de eerste, moedige Nederlanders die al vanaf het begin 
van de negentiende eeuw tegen de stroom in ijverden voor afschaffing van slavernij en protesteerden 
tegen de traagheid waarmee de regering uiteindelijk gehoor gaf aan de oproep.
192 PAGINA’S | PAPERBACK | ISBN 9789462496712 | € 14,99

GERHARD DE KOK

Walcherse ketens
De trans-Atlantische slavenhandel en de economie van Walcheren, 1755-1780
Vlissingen en Middelburg waren in de tweede helft van de achttiende eeuw de 
belangrijkste slavenhandelssteden van Nederland. In Walcherse ketens 
behandelt Gerhard de Kok de handelskantoren die deelnamen aan de  
trans-Atlantische slavenhandel. Hij onderzoekt de slavenhandelaren,  
de investeerders en de bedrijvigheid die gepaard ging met het uitreden van 
slavenschepen. De Kok komt tot nieuwe en opzienbarende conclusies over de 
lokale impact van deze handelstak.
256 PAGINA’S | PAPERBACK | ISBN 9789462494657 | € 24,99

HENK DEN HEIJER

Nederlands slavernijverleden
Historische inzichten en het debat nu

Ruim anderhalve eeuw na die afschaffing staat het 
Nederlandse slavernijverleden prominent op de agenda van 
actiegroepen, wetenschappers en politici. We moeten er meer 
van weten als wapen tegen het hedendaagse racisme. Maar is 
die relatie tussen verleden en heden zo eenvoudig te leggen? 
Over dat debat gaat Nederlands slavernijverleden.
336 PAGINA’S | GEBONDEN | ISBN 9789462494930 | € 29,99 

NANCY JOUWE, MAT THIJS KUIPERS, REMCO R ABEN (RED.)

Slavernij en de stad Utrecht
Net als andere bekende Hollandse bestuurs- en handelscentra was ook Utrecht nauw  
betrokken bij de slavenhandel en slavernij. Maar hoe zag die verwikkeling – in de schaduw  
van steden als Amsterdam en Rotterdam – er eigenlijk uit? Hoe profiteerde Utrecht van de 
slavenhandel en de producten die uit slavenarbeid voortkwamen? Waarom werd Utrecht een 
centrum van abolitionisme? Welke sporen van het koloniale verleden draagt de stad nu nog?  
Dit boek bevat korte essays vanuit steeds een ander perspectief op de Utrechtse betrokkenheid  
bij het mondiale slavernijverleden. 
328 PAGINA’S | PAPERBACK | ISBN 9789462497689 | € 24,99 
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