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REDACTIONEEL

Beste lezer,

Voor u ligt het tweede nummer van 
jaargang 35 van Historisch Tijdschrift 
Aanzet, dat tevens het eerste nummer 
onder onze leiding is. Daan Elling wil-
len we hartelijk bedanken voor de ma-
nier waarop hij de Aanzet heeft geleid. 
We zijn ons als Aanzetredactie bewust 
van de uitzonderlijke omstandigheden 
van de afgelopen maanden en we ho-
pen een welkome afleiding te bieden 
middels dit mooie en veelzijdige num-
mer.
  Gijs Toussaint neemt ons mee naar de 
Londense gin-epidemie in de achttien-
de eeuw. Hij onderzoekt de concep-
tualisering van alcoholisme als ziekte 
en problematiseert het idee dat deze 
conceptualisering pas plaatsvond in 
het Amerika van de negentiende eeuw. 
Lennart van der Ree onderzoekt de re-
latie tussen het hindoenationalisme en 
de opkomst van New Hindu Religious 
Movements. Op basis van uitgebreid 
bronnenonderzoek tijdens haar semes-
ter in Londen schrijft Esther Martens 
haar artikel over de Abortion Law Re-
form Association, en betoogt hoe het 
komt dat de beweging ondanks het 
behalen van haar gestelde doel voort 
bleef en blijft bestaan.
  In het artikel van Omar Bugter wordt 
er een boekje opengedaan over Neil 
Armstrongs maanlanding van 1969. 
Door toepassing van de actor-netwerk-
theorie van Bruno Latour laat Omar de 
complexe relatie tussen astronauten en 
computers zien, die deze monumenta-
le gebeurtenis mogelijk maakte. Waar 

er meerdere complottheorieën bestaan 
rond de eerste maanlanding, betoogt 
Steven de Boer aan de hand van ‘flat-
earthers’ in de Tegenzet dat dergelijke 
theorieën per definitie onwetenschap-
pelijk zijn.
  In ‘Hoe geschiedenis jij?’ komt Jan-
ric van Rookhuijzen, onderzoeker aan 
de Universiteit Utrecht, aan het woord 
over zijn baanbrekende onderzoek naar 
het Atheense Parthenon. Breken met 
wetenschappelijke conventies komt 
op een ander vlak terug in de Voorzet. 
Bram Benthem beargumenteert daarin 
dat het gebruik van de ik-vorm om-
armd moet worden.
  Aansluitend op Bart Bloklands be-
toog voor de toevoeging van milieuge-
schiedenis aan het curriculum van de 
bachelor Geschiedenis in het vorige 
nummer, bevat dit nummer een inter-
view met Hans Schouwenburg. Schou-
wenburg vertelt over de aanleg van zijn 
eigen voedselbos en het belang van 
onderzoek naar duurzaamheid door 
historici.

Veel leesplezier!

Namens de redactie,
Fabienne Maraite
Wieger Lagerveld
Hoofdredacteurs
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Artikel

Terug naar Gin Lane
Over de geboorte van alcoholisme als concept tijdens 

de gin-epidemie

Gijs Toussaint
Alcoholisme werd niet altijd als een ziekte gezien. Lange tijd geloofde men dat 
mensen die zichzelf dood dronken, simpelweg een slechte keuze maakten. Dit 
veranderde met de conceptualisering van alcoholisme als ziekte. Deze con-
ceptualisering bracht significante veranderingen teweeg in de manier waarop 
men over alcoholisme sprak. Dronkaards werden alcoholisten en waren vanaf 
toen slachtoffers die geholpen moesten worden. In dit artikel onderzoekt Gijs 
Toussaint wanneer deze conceptualisering begon door haar binnen de context 
van de gin-epidemie in het Londen van de achttiende eeuw te plaatsen. Hierbij 
wordt het idee van Harry Levine, dat alcoholisme in het begin van de negen-
tiende eeuw geboren werd, geproblematiseerd.

Afb. 1: ‘Drunk for a penny, dead drunk for a tuppence, clean straw for nothing’, een slogan waar veel 
ginverkopers in de achttiende eeuw mee adverteerden. Bron: Drunkard.com
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‘...there’s such a power of people, 
going hurry skurry! Such a racket of 
coxes! Such a noise and haliballoo!’1  
Dit citaat uit het toneelstuk Humphrey 
Clinker uit 1771 beschrijft het Lon-
den van de achttiende eeuw. Londen 
was een stad op de rand van moderni-
teit, een stad die werd geteisterd door  
alomtegenwoordige klassenongelijk-
heid, met de rijken levend in weelde 
en de werkende armen veroordeeld tot 
een smerig, ziekelijk bestaan.2 

Dit ziekelijke bestaan eiste vele 
slachtoffers, zoals Mary Defour. Mary 
was een van de vele meisjes uit arme 
Engelse gezinnen die werden opge-
vangen in een parochiehuis. Op een 
zondag in januari 1743 had Mary net 
nieuwe kleding gekregen, toen ze werd 
opgehaald door haar moeder, Judith 
Defour. Mary werd niet meer terugge-
bracht. In plaats daarvan werd ze door 
haar moeder gewurgd, die de nieuwe 
kleren verkocht en het geld gebruikte 
om gin te kopen.3  Dit werd het meest 
beruchte incident uit de gin-epidemie, 
een crisis in het achttiende-eeuw-
se Londen waarin de consumptie van 
gin, met name onder de armere bevol-
king, epidemische proporties aannam. 
Daarnaast ontstond er ook ginpaniek 
onder de hogere klassen, gevoed door 
incidenten zoals dat van Judith Defour. 
Deze morele paniek over dronken-
schap had als gevolg dat dronkenschap 
een paradigmatische transitie door-

1 Tobias Smollett, The Expedition of Humphry 
Clinker (Londen 1771) 105.

2 Lesley Jacobs Solmonson, Gin: A global 
history (Londen 2012) 46.

3 Mary Dorothy George, London Life in the 
Eighteenth Century (Chicago 1984) 41.

maakte. Dronkenschap werd nu gezien 
als een ziekte en dronkaards verander-
den in onvrijwillige slachtoffers. Deze 
transitie resulteerde in de geboorte van 
alcoholisme als concept. Dit artikel be-
studeert de historische context van de 
geboorte van dat concept. 

‘The idea that alcoholism is a pro-
gressive disease (...) is now about 175 
or 200 years old, but no older.’4  Deze 
conclusie trok Harry Levine in 1978 
aan de hand van een discoursanaly-
se van dronkenschap. Hij plaatst de 
geboorte van alcoholisme in de vroe-
ge negentiende eeuw in Amerika. Dit 
artikel beargumenteert dat alcoho-
lisme ouder is, door het te plaatsen 
in de context van de gin-epidemie. 
Allereerst wordt de gin-epidemie als 
historische gebeurtenis beschreven. 
Vervolgens wordt onderzocht of deze 
historische aspecten in het conceptu-
ele kader passen dat Levine toepast. 
Van groot belang hiervoor is primair 
bronmateriaal uit de achttiende eeuw, 
waarin alcoholisme als concept aan 
bod lijkt te komen. Op deze manier 
maakt dit artikel duidelijk dat de stel-
ligheid waarmee Levine de leeftijd 
van alcoholisme bepaalt, onterecht is.

De straten vol gin
Voor gin, was er jenever. De eerste En-
gelsen die in aanraking kwamen met 
deze specialiteit uit de Lage Landen 
waren soldaten die de Nederlanders 
steunden in de Tachtigjarige Oorlog. 
Deze soldaten keerden terug met een 

4 Harry G. Levine, ‘The Discovery of Addicti-
on: Changing Conceptions of Habitual Drun-
kenness in America: Part I’, Journal of Studies 
on Alcohol 15 (1979), 493-506, aldaar 493.
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lust naar jenever, en al snel verbaster-
de het in de Londense pubs tot gin.5 
Vanaf de late zeventiende eeuw begon 
het Britse parlement de productie en 
consumptie van gin actief te stimule-
ren. Voor de landadel, een groep met 
significante politieke invloed, was de 
ginproductie een welkome extra bron 
van inkomen. Om dit inkomen te garan-
deren, nam het parlement maatregelen 
om de interne ginmarkt te beschermen 
door de import van buitenlandse dran-
ken te beperken. Bovendien mocht gin 
zonder vergunning verkocht worden en 
werd de drank met een lager tarief be-
last dan bier.6  Deze stimulering van de 
ginmarkt viel samen met de stijgende 
vraag van een snel groeiende stadsbe-
volking. Tussen 1632 en 1750 verdub-

5 Solmonson, Gin: A global history, 41-43.

6 Henry Yeomans en Chas Critcher, ‘The 
Demon Drink: Alcohol and moral regulation, 
past and present’, in: Tony Blackshaw (red.), 
Routledge Handbook of Leisure Studies (Abing-
don-on-Thames 2013), 305-314, aldaar 306.

belde de bevolking van Londen ruim.7  
Niet alleen de bevolking, maar ook de 
ginproductie groeide hard.  In 1690 
werd er in heel Engeland ongeveer 2,3 
miljoen liter gin per jaar geproduceerd, 
in 1733 produceerde Londen alleen 
al ongeveer 50 miljoen liter gin.8  In 
1730 werd op minstens 7.000 plekken 
in Londen gin verkocht. Dat komt neer 
op een ginwinkel per 85 bewoners. 
Een op de drie pubs verkocht gin.9 

Niet alleen de bevolking, maar 
ook de ginproductie groeide 
hard.

Arbeiders vervielen in de grote stad 
vaak in armoede en eenzaamheid. Gin 
was goedkoper en veel sterker dan an-
dere dranken en dus werd de drank 
voor veel arme arbeiders een middel 
om te ontsnappen aan de ellende van 
het dagelijks leven.10  Daarnaast zorg-
de enorme bevolkingsgroei in Londen 
voor sociale spanningen. Deze ontwik-
kelingen veroorzaakten zorgen onder 
de stedelijke bourgeoisie, de klasse die 
de ginproductie in eerste instantie had 
aangemoedigd. Vanaf de jaren twintig 
van de achttiende eeuw werd de gin-
consumptie van de arbeidersklasse het 

7 James C. Nicholls, The politics of alcohol: A 
history of the drink question in England  
(Manchester 2013) 36.

8 Solmonson, Gin: A global history, 47.

9 Ibidem.

10 Matthew White, ‘Health, hygiene and the 
rise of “Mother Gin” in the 18th century’ 
(versie 14 oktober 2009), https://www.bl.uk/
georgian-britain/articles/health-hygiene-and-
the-rise-of-mother-gin-in-the-18th-century (3 
juni 2019).

Afb. 2: William Hogarth, ‘Beer street’ (1751). 
Bron: Wikimedia Commons.

https://www.bl.uk/
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onderwerp van morele paniek onder de 
bourgeoisie. Dit gebeurde in een con-
text van razendsnelle verstedelijking, 
demografische veranderingen en een 
bourgeois verlangen naar het behoud 
van de sociale status quo.11 

Dronkaards waren niet langer 
onverstandige consumenten, 
maar patiënten.

Het beste voorbeeld van het nega-
tieve imago van gin is ‘Beer street and 
gin lane’, een prent van William Hog-
arth uit 1751.12 Op Beer street is een 
straat afgebeeld waarop mensen bier 
drinken. De mensen in Beer street zijn 
gelukkig en gezond: handel en indus-
trie floreren hier. Gin lane geeft een 
compleet ander beeld. Ook in deze 
straat zijn de mensen dronken, maar 
hier is dronkenschap niet gezellig. In-
tegendeel: zij leidt tot armoede, ziekte 
en zelfmoord. Het meest schokkende 
beeld in Gin lane is dat van de vrouw 
op de voorgrond. Dronken en door gin 
tot prostitutie gedwongen, laat ze haar 
pasgeboren kind uit haar handen van 
de trap vallen.13  Voor dit beeld liet 
Hogarth zich inspireren door het in-
cident van Judith Defour.14  
  De prent van Hogarth is slechts een 
voorbeeld uit een groot aantal soort-
gelijke pamfletten en geschriften uit 

11 Henry Yeomans, Alcohol and moral regu-
lation: Public attitudes, spirited measures and 
Victorian hangovers (Bristol 2014) 36.

12 William Hogarth, ‘Beer street and Gin 
lane,’ 1751. Zie afb. 2 en afb. 3.

13 Ibidem.

14 George, London Life in the Eighteenth 
Century, 41.

deze tijd. Steeds meer mensen, vaak 
met aanzienlijke maatschappelijke 
en politieke invloed, begonnen zich 
uit te spreken voor de drooglegging 
van de ginmarkt. Voor het Britse par-
lement werd het onmogelijk om niets 
te doen en in 1729, 1736 en 1743 
werd er wetgeving doorgevoerd die 
de consumptie van gin praktisch 
onmogelijk moest maken.15   
   Stokers en consumenten vonden ech-
ter telkens een manier om deze wetge-
ving te omzeilen. Gin was nog steeds 
immens populair onder de Londense 
arbeidersklasse. Toen de wet van 1736 
werd ingevoerd, vulden de straten zich 
met boze mensen, bedekten stokers 
hun ginwinkels met zwarte doeken en 
werd de gravure ‘The funeral proces-
sion of Madam Geneva’ verkocht. Het 
vooruitzicht van een leven zonder gin 
dompelde Londenaren in een staat 
van rouw en dus ging men over tot il-
legale praktijken om de dorst toch te 
lessen. De meest creatieve van deze 
praktijken was misschien wel Old Tom 
Gin. Een bord met een kat werd in het 
raam van de ginwinkel geplaatst, klan-
ten die gin wilden fluisterden ‘puss’ 
en na het antwoord, ‘mew’, hield men 
hun beker omhoog en werd de gin uit-
gegoten.16 Pas in 1751 werd er wetge-
ving doorgevoerd die erin slaagde de 
ginconsumptie daadwerkelijk te doen 
afnemen. Hiermee begon de ginpa-
niek langzamerhand af te nemen.17

15 Yeomans en Critcher, ‘The Demon Drink’, 
306.

16 Solmonson, Gin: A global history, 52-53.

17 Yeomans en Critcher, ‘The Demon Drink’, 
306.
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Tussen willen en moeten
In 1978 publiceerde Harry Levine zijn 
toonaangevende artikel ‘The Discovery 
of Addiction’. Hierin past hij een ana-
lyse toe op alcohol die vergelijkbaar is 
met de analyse van Michel Foucault op 
het gebied van mentale stoornissen.18  
Levine observeert in zijn artikel de op-
komst van een nieuw paradigma over 
dronkenschap, het ontstaan van alco-
holisme als concept en de medicalise-
ring van de dronkaard tot alcoholist. 
Voorheen, zo stelt Levine, was de aan-
name dat mensen dronken werden om-
dat zij dat wilden. Alcohol, zo was het 
idee, deed geen permanente schade 
aan de wilskracht en was niet versla-
vend. Woorden zoals drang, verslaving 
of overmacht kwamen in het algemene 
discours over alcohol niet voor.19  

De kern van deze oude aanname is 
te vinden in het debat over het ver-
schil tussen wil en verlangen. Wan-
neer men namelijk gelooft dat wil en 
verlangen een en hetzelfde zijn, is het 
moeilijk te geloven dat een dronkaard 
tegen zijn wil zou drinken. Dit idee 
is terug te vinden in Freedom of the 
Will van Jonathan Edwards, uit 1754.

Thus, when a drunkard has his liquor be-
fore him, and he has to choose whether to 
drink or no [...]. If he wills to drink, then 
drinking is the proper object of the act of 
his Will; and drinking, on some account or 
other, now appears most agreeable to him, 
and suits him best. If he chooses to refrain, 
then refraining is the immediate object 

18 Robin Room, ‘The Cultural Framing of 
Addiction’, Janus Head 6 (2003) 2, 221-234, 
aldaar 221-222.

19 Levine, ‘The Discovery of Addiction’, 493.

of his Will and is most pleasing to him.20 

Edwards beargumenteert hiermee dat er 
nooit een situatie kan voorkomen waar-
in iemand tegen zijn of haar wil toegeeft 
aan een verlangen, aangezien de wil en 
het verlangen niet afzonderlijk gezien 
kunnen worden. Kortom, dronken-
schap zou altijd een keuze zijn. 

Jonathan Edwards was echter voor-
vechter van een oud idee. Het idee dat 
de wil en het verlangen van de mens 
twee afzonderlijke dingen zijn, was al 
eerder geïntroduceerd door John Loc-
ke en begon al in de tijd van Edwards 
aan algemene acceptatie te winnen.21 
De opkomst van dit idee opende de 
deur voor de introductie van alco-
holisme als concept. Hiermee begon 
ook een nieuw paradigma, waarin al-
coholisme werd erkend als een pro-
gressieve ziekte. Dronkaards werden 
alcoholisten, niet langer onverstandige 
consumenten maar patiënten. Levine 
concludeert dat deze paradigmaver-
andering zijn oorsprong vindt in een 
specifieke plaats en tijd en mogelijk 
werd gemaakt door een specifieke 
man. De plaats is de Verenigde Staten, 
de tijd is de eerste twee decennia van 
de negentiende eeuw en de man is Dr. 
Benjamin Rush. Voor Levine zijn er 
vier aspecten aan het werk van Rush 
die van essentieel belang zijn voor de 
conceptualisering van alcoholisme. 
Ten eerste wees Rush alcoholische 
dranken aan als veroorzaker van alco-
holisme. Ten tweede beschreef hij het 
symptoom van volledig controleverlies 

20  Jonathan Edwards, The Freedom of the Will 
(Grand Rapids 2000) 6.

21 Levine, ‘The Discovery of Addiction’, 497.
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over drinkgedrag duidelijk als compul-
sief. Ten derde verklaarde hij dat deze 
aandoening een ziekte is en tot slot 
schreef hij volledige onthouding als 
enige mogelijke remedie voor.22  

Volgens Levine was Rush de eer-
ste die erin slaagde de nieuwe medi-
sche en maatschappelijke kennis over 
dronkenschap te organiseren in een 
nieuw paradigma. Rush constateer-
de dat dronkaards verslaafd waren 
aan drank en dat deze ziekte een ge-
leidelijk en progressief proces betrof. 
Rush wordt door veel mensen gezien 
als de grondlegger van de Amerikaan-
se matigingsbewegingen en volgens 
Levine is deze aanname terecht.23 

Dronkenschap zou altijd een 
keuze zijn.

Rush de pionier?
Het doel van dit artikel is niet om in-
houdelijke kritiek te leveren op alco-
holisme als concept, maar om aan te 
tonen dat de eerste conceptualisering 
en medicalisering van alcoholisme 
in een eerdere tijd plaatsvond dan 
Levine concludeert. Rush was niet 
de pionier van een nieuw paradig-
ma, maar eerder een vertegenwoordi-
ger van een bestaand sociaal-cultu-
reel en medisch discours. 

Roy Porter draagt hiervoor in zijn 
onderzoek een zeer nuttige verzame-
ling primaire bronnen aan.24 Door deze 

22 Ibidem.

23 Ibidem, 499.

24 Roy Porter, ‘The Drinking Man’s Disease, 
The Pre-History of Alcoholism in Georgian 
Britain’, British Journal of Addiction 80 (1985) 
4, 385-396.

bronnen te onderwerpen aan een ana-
lyse die vergelijkbaar is met de ana-
lyse die Levine op het werk van Rush 
toepaste, trekt dit artikel de stelling 
van Levine in twijfel. Centraal hier-
in staan drie vragen. Was Rush de 
eerste die overmatig drinkgedrag als 
ziekte beschreef? Betekende de con-
ceptualisering van alcoholisme van 
Rush het begin van een paradigma-
verandering? En tot slot: was Rush de 
eerste die dronkenschap beschreef in 
de context van verslaving? 

‘If it be objected, that there are laws 
already in force, which, if duly execu-
ted, cure a great part of the disease.’25 
Dit citaat van Thomas Wilson is afkom-
stig uit 1736 en heeft een duidelijk ver-
band met de gin-epidemie. De wetten 
die Wilson beschrijft, betreffen name-
lijk de eerder genoemde pogingen van 
het Britse parlement om ginconsump-

25 Thomas Wilson, Distilled spirituous liquors 
the bane of the nation (1736, Internet Archive, 
1042908752) 14.

Afb. 3: William Hogarth, ‘Gin lane’ (1751). 
Bron: Wikimedia Commons.
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tie tegen te gaan. Deze bron toont dus 
al een verband tussen de beschouwing 
van dronkenschap als ziekte en de 
gin-epidemie. In 1802, later dan Wil-
son maar nog vóór het werk van Rush, 
plaatst William Heberden dronken-
schap op zijn lijst van ziektes.26  

Er zijn dus beschrijvingen van dron-
kenschap die ouder zijn dan het werk 
van Rush. Maar is Rush wel de eerste 
die met zijn systematische beschrij-
ving een paradigmatische verandering 
teweeg brengt? Ook deze vraag is met 
nee te beantwoorden. De progressie-
ve afhankelijkheid en controleverlies 
die alcoholisme kenmerken en het 
werk van Rush uniek zouden maken, 
werden al eerder uitgebreid beschre-
ven. John Lettsom deed dat in 1787: 
‘many [...] have begun the use of these 
poisions [sic] from persuasion of their 
utility, rather than from love of them: 
the relief, however, being temporary, 
to keep up their effects, frequent ac-
cess is had to the same delusion’.27  
Kortom, dronkaards drinken niet uit 
liefde voor de drank, maar omdat ze 
het nodig denken te hebben. Anthony 
Fothergill beschreef dit in 1796 als 
‘the all conquering power of habit’.28 
Ook Thomas Wilson schreef over dit 
fenomeen.29 Nog eerder, in 1724, be-

26 William Heberden, Commentaries on the 
history and cure of diseases (1802, Internet 
Archive, 1042548867) 155.

27  John Lettsom, ‘ Some remarks on the 
effects of lignum quassiae amarae’, Memoirs of 
the Medical Society of London 1 (1787), 128-
165, aldaar 157-158. 

28 Anthony Fothergill, An essay on the abuse 
of spirituous liquors (1796, Internet Archive, 
1040239751) 18. 

29 Wilson, ‘Distilled spirituous liquors the 

schreef George Cheyne hoe mensen 
bezweken onder de hunkeringen naar 
drank.30 Het gebruik van het woord 
‘bezwijken’ door Cheyne suggereert 
dat een individu niet wil drinken, maar 
toch toegeeft aan zijn hunkeringen. Dit 
staat in scherp contrast met de idee-
en van Jonathan Edwards. 

Tot slot is er de term verslaving en 
de derde vraag: was Rush de eerste die 
dronkenschap beschreef  in de context 
van verslaving? Het gebruik van deze 
term is voor Levine een van de essen-
tiële factoren in de paradigmatische 
transitie van dronkenschap naar alco-
holisme.31 In het gebruik van deze term 
in verband met alcohol was Rush echter 
ook niet de eerste. In 1786 beschreef 
John Rollo een patiënt en vertelt hij: 
‘He addicted himself to the use of rum, 
large quantities, in all hours.’32  Physi-
ci in de achttiende eeuw spraken vaker 
over mensen die zichzelf  ‘verslaafden’ 
aan drank. De term ‘verslaafd’ heeft 
hier zeker nog niet dezelfde beteke-
nis als tegenwoordig, maar toch zijn er 
duidelijke aannames van onweerstaan-
baarheid en afhankelijkheid te vinden 
in teksten zoals die van Rollo. 

Conclusie
Op basis van de analyse van het pri-
mair bronmateriaal kan worden gecon-
cludeerd dat er niet één enkel individu 

bane of the nation’, 14.

30 George Cheyne, An essay of health and long 
life (1724, Internet Archive, OL23379874M) 
101.

31 Levine, ‘The Discovery of Addiction’, 493.

32 John Rollo, Two Instances of the Effects 
of Drinking Pure Spirits (1786, NCBI, 
PMC5545354) 34.
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aan te wijzen valt als pionier van de 
conceptualisering van alcoholisme. De 
conclusie van Levine past in een ge-
schiedwetenschappelijke neiging om 
één persoon, één pionier of één his-
torische gebeurtenis aan te wijzen als 
antwoord op historische vraagstukken. 
In de verklaring voor de conceptua-
lisering van alcoholisme is dit echter 
niet gerechtvaardigd. Dit artikel laat 
zien dat er vele personen waren die 
vóór Benjamin Rush bijdroegen aan 
de conceptualisering van alcoholisme. 
Deze conceptualisering was onderhe-
vig aan een historisch proces waarin 
de gin-epidemie een zeer belangrij-
ke gebeurtenis was. Het aanwijzen 
van één plek en één tijd voor de ge-
boorte van alcoholisme, zoals Levine 
heeft gedaan, is misleidend. 

In vervolgonderzoek moet te veel 
nadruk op één verklaring vermeden 
worden om simplisme te voorkomen. 
Ik heb in dit artikel slechts een frac-
tie besproken van de geschriften ten 
tijde van de gin-epidemie. Een bre-
dere studie van dit soort bronnen zou 
tot meer begrip kunnen leiden voor 
de manier waarop de gin-epidemie 
het denken over alcoholisme veran-
derde. Deze bredere studie vereist 
ook inclusiviteit. Historici zouden 
niet alleen naar de verhalen van eli-
taire mannen als John Rollo, William 
Heberden en George Cheyne moeten 
kijken, maar ook oog hebben voor de 
verhalen van de mensen die het hardst 
werden geraakt door de gin-epidemie. 
Mensen zoals Judith Defour. 

Gijs Toussaint is tweedejaars geschie-
denisstudent en volgt het verdiepings-
pakket ‘Conflict, geweld en veiligheid’. 
Hij is tevens lid van de eindredactie van 
Argus. Gijs is geïnteresseerd in de rela-
tie tussen crisissituaties en taal en de 
invloed die dit heeft op het verloop van 
crises zoals de gin-epidemie.
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Tegenzet

De (platte) wereld op z’n 
kop

Kun je complottheorieën serieus nemen of niet? Het is een van de discussiepun-
ten die spelen rond complotdenken. In deze Tegenzet reageert Steven de Boer 
op Melle Meijers stelling dat de wetenschap van complottheorieën zou kunnen 
leren en dat er verwantschap bestaat tussen de twee. Volgens De Boer is hier geen 
sprake van, aangezien complottheorieën per definitie onwetenschappelijk zijn.

Steven de Boer

Ik heb de ‘De aarde is plat’-stickers 
waar Melle Meijer in de vorige Aan-
zet over schreef zelf niet gezien. Mis-
schien was hier mijn ingebouwde 
confirmation bias aan het werk: alles 
wat niet strookt met mijn bolleaarde-

geloof wordt weggefilterd. Meijer heeft 
de stickers wél met interesse bekeken. 
In plaats van ze weg te filteren, is hij 
bereid de flat earthers een kans te ge-
ven. Van hun enorme nieuwsgierigheid 
zouden wetenschappers wat kunnen le-

Afb. 1: Complottheorieën zijn per definitie onwetenschappelijk. Bron: Pixabay.com. 
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ren. Bovendien, zo stelt hij, is de kloof 
tussen wetenschap en complottheorie-
en niet zo groot als we doorgaans den-
ken. Ik zie deze verwantschap niet zo. 
Complottheorieën zijn namelijk per 
definitie onwetenschappelijk. 
  Aanhangers van het geloof in de platte 
aarde zijn een apart slag volk. Ik denk 
dat iedereen, de aanhangers incluis, 
het hier wel mee eens zal zijn. De Net-
flix-documentaire Behind the Curve laat 
zien dat de flat earthers een welhaast 
religieuze gemeenschap vormen. Com-
plete sociale levens spelen zich binnen 
deze micromaatschappij af, oude vrien-
den en familie raken uit beeld. Het 
zijn eigenwijze en sceptische mensen, 
die flat earthers. Ze vertrouwen alleen 
hun eigen zintuigen. Volgens Meijer 
getuigt dit van hun ‘ongekend grote 
nieuwsgierigheid’, van een insteek die 
‘behoorlijk wetenschappelijk’ is. Maar 
hij gaat voorbij aan de achterliggende 
paradox. Flat earthers doen zich dan 
wel voor als onafhankelijke onderzoe-
kers, strijdend tegen de dogma’s van 
de wetenschappelijke gemeenschap, 
maar ze verhullen hiermee hun eigen 
dogmatisme. Hun hele verhaal berust 
namelijk op een conclusie – ‘de aarde 
is plat’ – die ze al voor waar hebben 
aangenomen. Uit deze conclusie dis-
tilleren ze al hun argumenten. Als de 
aarde plat is, dan moet er immers wel 
een muur van ijs aan de rand zitten, 
ondanks dat die niet waarneembaar 
is. Het is wetenschap omgedraaid en 
op haar kop gezet. Als een test van de 
flat earthers ‘per ongeluk’ de bolling 
van de aarde aantoont, wordt in alle-
rijl een nieuwe methode gezocht die 
het dogma wél in stand houdt. Zelfs de 
sterkste bewijzen voor een bolle aarde 

brengen het geloof niet aan het wan-
kelen, want die zijn vervalst door de 
overheid. Falsificatie wordt onmogelijk 
gemaakt. Deze starre, defensieve en 
vooral onwetenschappelijke houding 
kenmerkt alle complottheorieën. 

Het is wetenschap omgedraaid 
en op haar kop gezet.

Meijer ziet de gebreken van complot-
theorieën ook wel in. Complottheorieën 
zoals die van de flat earth, zo schrijft 
hij, zijn immers niet wetenschappe-
lijk ‘in de strikte zin van het woord’. 
Dit neemt voor hem kennelijk niet 
weg dat ze toch een wetenschappelijk 
karakter kunnen hebben. Maar hier 
wringt het. Wetenschap is namelijk 
iets dat je te allen tijde ‘in de strikte 
zin van het woord’ moet beschouwen. 
Iets kan niet een beetje wetenschap-
pelijk zijn. Er zijn duidelijke princi-
pes die bepalen wat wetenschap is, 
en een daarvan is falsifieerbaarheid. 
Hier zakken complottheorieën voor de 
test, nieuwsgierigheid of niet. 

Het zijn eigenwijze en 
sceptische mensen, die flat 
earthers.

Er is dus wel degelijk een duidelij-
ke dichotomie tussen wetenschap 
en complottheorieën. Ik ben het met 
Meijer eens dat er soms raakvlakken 
zijn tussen de twee, maar dat is enkel 
wanneer er, zoals bij de neomarxis-
ten, een soortgelijke conclusie wordt 
getrokken: de bevolking wordt beso-
demieterd door een kleine elite. Hier 
houden de overeenkomsten wel op. 
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Zo is een neomarxistische theorie als 
het ‘valse bewustzijn’, in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld flat earth, niet uit de 
lucht getoverd; er is onderzoek en ra-
tionele analyse aan voorafgegaan. En 
terwijl de aanhangers van de platte 
aarde hun theorie zo hebben dicht-
getimmerd dat falsificatie niet meer 
mogelijk is, biedt de wetenschap al-
tijd de ruimte om theorieën kritisch te 
bekijken, hier en daar bij te schaven, 
en zo nodig te verwerpen. 

Iets kan niet een beetje 
wetenschappelijk zijn.

Ik gun complottheoretici hun hechte 
gemeenschap en hun eeuwige kruis-
tocht tegen de gevestigde orde. Als 
toonbeeld van de tegendraadsheid 
van de mens hebben ze iets bewon-
derenswaardigs. Maar hoe leuk de 
stickers en internetfilmpjes ook zijn, 
complottheorieën hebben de we-
tenschap weinig te bieden.  

Steven de Boer is derdejaars geschiede-
nisstudent met als specialisatie cultuur-
geschiedenis. Tevens is hij vormgever 
bij zustertijdschrift Argus. Hij is vooral 
geïnteresseerd in ideeëngeschiedenis, 
culturele beeldvorming en (transatlan-
tische) cultuuruitwisseling.
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Artikel

‘Houston Tranquility Base here. 
The ANT has landed!’

De wisselwerking tussen mens en machine 
tijdens de eerste maanlanding

De maanlanding van 1969 staat bij een groot deel van de mensheid in het ge-
heugen gegrift als een van de meest significante prestaties van de twintigste 
eeuw. Toch waren er meerdere elementen in het spel tijdens de maanlanding 
dan slechts het handelen van de astronauten, zoals de NASA-vluchtleiding op 
aarde en de computerprogramma’s aan boord bij de astronauten. In dit artikel 
past Omar Bugter de actor-netwerktheorie (ANT) van Bruno Latour toe op de 
maanlanding van 1969, waarbij hij zich specifiek toelegt op de boordcomputers 
van de maanlander. Hij toont hier de cruciale wisselwerking tussen de astronau-
ten en de computers aan, zoals Latour dit uitwerkt in de actor-netwerktheorie.

Afb. 1: Michael Collins traint in de Commando-servicemodule (CSM). Collins bleef in 
een baan om de maan terwijl Armstrong en Aldrin op de maan waren. Bron: NASA.

Omar Bugter
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Op 20 juli 1969 om 20:17:40 UTC 
landde de maanlander Eagle op het 
oppervlak van de maan. Het was de 
eerste keer dat mensen op een ander 
hemellichaam waren neergedaald. 
Zes uur en 39 minuten later zette 
Neil Armstrong als eerste mens voet 
op de maan. Hij ging de geschiede-
nis in als de eerste mens op een an-
der hemellichaam, maar het harde 
werk van anderen wordt vaak vergeten.

Achter de zeven maanlandingen tus-
sen 1969 en 1972 zaten jaren van hard 
werken, programmeren, trainen, on-
derzoeken en plannen. Armstrong en 
Aldrin werden vanuit de ruimte bijge-
staan door Michael Collins, die in een 
baan om de maan verbleef. Verder was 
de vluchtleiding in Houston constant in 
contact met de astronauten. Daarnaast 
waren er talloze computers, meetin-
strumenten en communicatiemiddelen 
aan boord van de Eagle die het de as-
tronauten mogelijk maakten te landen 
op de maan. De computers waren dus-
danig ingesteld dat de maanlander in 
principe zelf kon landen, zonder dat de 
piloot daar iets voor moest doen.1  

Toch staat de maanmissie bekend als 
een prestatie van de mens alleen: het 
was Armstrong die als eerste mens op 
de maan stond. Deze uitdrukking kan 
worden gezien als een ‘black box’: zij 
verhult ingewikkelde processen, men-
sen en objecten die de maanlanding 
mogelijk hebben gemaakt. De term 
black box is bedacht door de Franse 
socioloog en wetenschapsantropo-
loog Bruno Latour. Bij veel soortge-
lijke gebeurtenissen is een black box 

1 David A. Mindell, Digital Apollo: Human 
and machine in spaceflight (Londen 2008) 
232.

zichtbaar. Zo trof Pascal Schillings 
eenzelfde redenering aan bij de poo-
lexpeditie van Roald Amundsen: 
Amundsen staat bekend als de eerste 
man op de Zuidpool, maar er waren 
veel andere mensen en objecten aan-
wezig die hierbij een rol hebben ge-
speeld.2  De stelling dat ‘Amundsen de 
eerste op de Zuidpool was’ versimpelt 
het hele proces rondom het vinden, be-
reiken en bewijzen van de pool.3   

Dit artikel kijkt naar de actor-net-
werktheorie (ANT) van Latour en on-
derzoekt hoe deze terug te vinden is 
bij de maanlanding. Hiervoor open ik 
de black box van de maanlanding. Ik 
richt mij specifiek op de computers 
aan boord van de maanlander. De wis-
selwerking tussen de astronauten en de 
computers is een duidelijk voorbeeld 
van Latours actor-netwerktheorie. 

Achter de maanlandingen 
zaten jaren van programmeren, 
trainen en plannen.

Het is onmogelijk de gehele maan-
landing te behandelen in dit arti-
kel. Daarom leg ik de nadruk op een 
van de meest kritieke momenten 
van de missie: de afdaling naar het 
maanoppervlak. In deze fase van de 
maanlanding speelde de interactie 
tussen mens en machine een gro-
te rol, waardoor het goed mogelijk is 
om Latours theorieën te herkennen. 

Het zou te tijdrovend en intensief zijn 

2 Pascal Schillings, ‘First at the South pole. 
The production of geographical “matters of 
fact” during the Norwegian Antarctic expedi-
tion, 1910-12’, Historical Social Research 40 
(2015) 1, 219–238.

3 Schillings, ‘First at the South Pole’, 220.
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om voor dit artikel een primairbronnen-
onderzoek uit te voeren. Daarom leun 
ik voor een beschrijving en analyse 
op het werk Digital Apollo van David 
Mindell. Hoewel er tientallen, zo niet 
honderden boeken zijn geschreven 
over de maanlandingen, legt Mindell 
duidelijk de nadruk op de rol van de 
boordcomputers tijdens de landingen. 
Dat maakt dat dit werk beter te ge-
bruiken is dan ander onderzoek naar 
de maanlandingen; de nadruk op de 
wisselwerking tussen de astronauten 
en de boordcomputers is al duidelijk 
aanwezig.

Bruno Latours wetenschapsantropo-
logie, black box en actor-netwerk-
theorie
Latour is het meest bekend om zijn 
werk in het STS-veld, de science and 
technology studies. In STS houden we-
tenschappers zich voornamelijk bezig 
met de wisselwerking tussen natuur 
en cultuur aan de ene kant, en weten-
schappelijk onderzoek en technische 
innovatie aan de andere kant. Latour 
schrijft in de jaren zeventig en tachtig 
van de vorige eeuw enkele belangrij-
ke werken die nieuwe perspectieven 
hebben geboden op de manier waarop 
wetenschap wordt bedreven en kennis 
tot stand komt. Een van die werken is 
Laboratory Life uit 1979.4   

Latour en co-auteur Steve Woolgar 
kijken in dit werk naar het proces van 
wetenschap, en komen tot de conclu-
sie dat feiten sociaal geconstrueerd 
worden door wetenschappers. We-
tenschappers zijn constant bezig om 

4 Bruno Latour en Steve Woolgar, Laboratory 
life: The construction of scientific facts (Prince-
ton 1979).

veronderstellingen te bevestigen en 
onderzoeksresultaten mee te nemen in 
de conclusies, of juist uit te sluiten van 
het onderzoek. Een wetenschappelijk 
feit is volgens Latour en Woolgar hier-
mee niet een uit de natuur geobser-
veerde werkelijkheid, maar een door 
wetenschappers sociaal geconstrueerd 
feit.5 Deze gedachtegang werkt Latour 
in de jaren tachtig verder uit. 

De black box
In 1987 verschijnt Science in Action 
van Latour.6 In dit werk richt Latour 
zich nog meer op het proces van de 
constructie van wetenschappelijke fei-
ten: zoals de titel suggereert, kijkt La-
tour naar de wetenschap in actie.7  Hier 
introduceert Latour het begrip black 
box. In de inleiding heb ik al kort gere-
fereerd aan dit fenomeen. Latour leent 
het begrip van de informatica: daar be-
schrijft het een stuk apparatuur of pro-
grammering dat te ingewikkeld is. Het 
proces van input tot output is te inge-
wikkeld om te beschrijven, dus wordt 
het gezien als een black box. Latour 
stelt dat dit begrip ook van toepassing 
is op de wetenschappelijke praktijk. 
Zij is doordrenkt van allerlei aanna-
mes, procedures en sociale construc-
ties die voor een leek niet te begrijpen 
zijn: er is input, wetenschappers doen 
iets ingewikkelds en dan is er een eind-
resultaat.8  Daarmee wordt de weten-
schappelijke praktijk een black box.

5 Latour en Woolgar, Laboratory life, 236.

6 Bruno Latour, Science in Action. How to 
follow scientists and engineers through society 
(Cambridge 1987).

7 Latour, Science in Action, 21.

8 Ibidem, 2-3.
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Daaropvolgend stelt Latour dat iets 
pas als een black box gedefinieerd 
kan worden wanneer meerdere objec-
ten samen één geheel vormen. Latour 
gebruikt hiervoor het voorbeeld van 
een fotocamera. Een oudere camera 
bestaat uit enkele losse onderdelen die 
door bijvoorbeeld semi-professionals 
uit elkaar kunnen worden gehaald. La-
tour stelt dat de camera hiermee géén 
black box is: de werking, het maken 
van een foto, kan worden achterhaald.9 
De camera wordt pas geproblemati-
seerd bij de volautomatische digitale 
varianten die later op de markt wor-
den gebracht. De werking hiervan 
kan niet worden doorgrond door de 
semi-professional, de leek. Het proces 
van het maken van een foto is hiermee 
niet meer te doorgronden. De digitale 
camera is dus niet een samenstelling 
van losse onderdelen, maar een ge-
heel waarvan de werking niet te door-
gronden is: een black box. 

Net zoals het maken van een di-
gitale foto wordt de wetenschappe-
lijke praktijk vaak gezien als een 
proces. Pascal Schillings laat dit 
ook zien in het artikel over de poo-
lexpeditie van Amundsen: 

This sentence might thus be regarded 
as a black box: it conceals the compli-
cated mechanisms and techniques that 
were necessary to establish it [berei-
ken van de Zuidpool, OB] as a ‘matter of 
fact’, and instead only displays – in the 
handy format of a simple sentence – the 
outcome of these processes.10  

9 Ibidem.

10 Schillings, ‘First at the South Pole’, 220.

Latour stelt dat het van belang is om 
de black box open te maken en te 
kijken naar hoe het wetenschappe-
lijke feit echt tot stand is gekomen. 
Deze gedachte breidt Latour verder 
uit in zijn actor-netwerktheorie, waar-
in de nadruk ligt op de rol die objec-
ten kunnen spelen bij de totstandko-
ming van wetenschappelijke feiten.

De maanlander was in principe 
zonder menselijke inmenging 
geland.

Actor-netwerktheorie
Bij de constructie van feiten spelen niet 
alleen mensen, maar ook objecten en 
andere entiteiten een rol. Latour doelt 
hier niet alleen op objecten als com-
puters, maar ook op bijvoorbeeld het 
klimaat, de planeet of zwaartekracht, 
en noemt deze ‘actanten’. Latour stelt 
dat actanten agentschap hebben, en 
dit verkrijgen zonder inmenging van 
een mens. Hiermee hebben actan-
ten ook invloed op de constructie van

Afb. 2: Edwin ‘Buzz’ Aldrin en de maanlander 
op de maan. Bron: NASA.
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wetenschappelijke feiten.11  

Alle actanten en actoren gaan rela-
ties aan die constant wisselen: samen 
vormen zij een netwerk. Dit is wat 
Latour het actor-netwerk noemt. Dit 
netwerk is geen netwerk in de sociale 
zin van het woord – bijvoorbeeld een 
sociaal netwerk in een groep mensen, 
of een object in een netwerk van an-
dere objecten. Latour doelt hier op 
een netwerk tussen dingen die geen 
sociale relaties met elkaar hebben.12 

Volgens Latour is de theorie op meer 
dan alleen de wetenschap toe te pas-
sen:

The key point is that every entity, including 
the self, society, nature, every relation, eve-
ry action, can be understood as a ‘choice’ 
or a ‘selection’ of finer and finer embranch-

11 Latour, ‘On actor-network theory’, 373.

12 Bruno Latour, Reassembling the social: an 
introduction to actor-network-theory (New York 
2005) 5.

ments going from abstract structure – actants 
– to concrete ones – actors.13  

Volgens Latour spelen bij de construc-
tie van wetenschappelijke feiten dus 
niet alleen mensen een rol, maar ook 
allerlei andere actanten zoals meetin-
strumenten en het weer. Dit was bijvoor-
beeld het geval bij de Noorse expeditie 
naar de Zuidpool, waar de weersom-
standigheden bepaalde meetinstru-
menten deden bevriezen, en hiermee 
invloed hadden op de constructie van 
het wetenschappelijke feit.14 Latour 
stelt dat dit actor-netwerk overal is: 
ook in situaties die niet zozeer direct 
gekoppeld zijn aan wetenschappelijke 
feiten. Met dit idee in het achterhoofd 
richt ik mij nu op de Apollo 11. 

Apollo 11 en de ANT
Het grootste deel van de vlucht van 
Apollo 11 verliep zonder opmerkelijk-
heden. De meeste manoeuvres waren 
al eerder uitgevoerd in de ruimte, of 
gesimuleerd op aarde: Apollo 10 kwam 
tot 50.000 voet (grofweg zestien en 
een halve kilometer) van het opper-
vlak van de maan. Toch was Apollo 11 
anders dan alle andere vluchten die 
eerder of later werden uitgevoerd: hier 
zou namelijk voor het eerst de laatste 
daling tot de maan worden ingezet.15 
De astronauten aan boord van Apol-
lo 11 waren proefkonijnen. 

De automatische systemen aan boord 
van de maanlander brachten de astro-
nauten tot de maan en zouden ook ver-
antwoordelijk zijn voor de laatste ont-

13 Latour, ‘On actor-network theory’, 373.

14 Schillings, ‘First at the South Pole’, 225.

15 Mindell, Digital Apollo, 217.

Afb. 3: Neil Armstrong in de maanlander, 
momenten na de eerste maanwandeling. Bron: 
NASA.
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branding. Toch kon deze ontbranding te 
allen tijde door de bemanning worden 
onderbroken. Er waren cruciale mo-
menten bepaald tijdens de programme-
ring en planning. Was de maanlander 
te laat of te vroeg bij een bepaald punt, 
dan zou de landing kunnen worden on-
derbroken. Daarnaast moesten bepaal-
de gegevens, zoals snelheid en hoogte, 
handmatig worden bevestigd alvorens 
de astronauten en de vluchtleiding 
in Houston hun fiat konden geven.16

Bij de maanlanding vormden 
astronauten en computers 
samen een netwerk.

De computers aan boord van de maan-
lander waren in principe in staat 
om geheel zonder inmenging van de 
mens op de maan te landen.17 Toch 
werd ervoor gekozen om enige men-
selijke invloed te houden bij de lan-
ding, mocht er iets fout gaan. Hier-
mee vormden de astronauten en de 
computers samen een netwerk. Kort 
nadat Aldrin handmatig een akkoord 
had gegeven, begon de maanlander 
aan de laatste ontbranding voor de lan-
ding. Hier ging het voor het eerst mis.
 
Computerproblemen
Op dit moment veroorzaakten de com-
puters aan boord van de maanlander 
veel kopzorgen. Net nadat Aldrin een 
bepaalde hoogtemeting had geaccep-
teerd, begon een alarm te rinkelen. 
De computer liet een ‘1202 Program 
Alarm’ zien. Dit betekende dat de com-
puter achterliep in de processen: en-

16 Ibidem, 217-218.

17 Ibidem, 232.

kele taken werden later uitgevoerd dan 
de bedoeling was, doordat de computer 
aan een berekeningslimiet zat.18 Zowel 
de astronauten als de vluchtleiding in 
Houston zochten naar de kern van het 
probleem en een oplossing. De vlucht-
leiding kwam tot de conclusie dat het 
geen groot probleem was, en dat de 
landing veilig kon worden doorgezet. 
Armstrong verklaarde later dat hij door 
zou zijn gegaan zolang hij nog controle 
over de maanlander had.19  

Niet veel later keerde het alarm te-
rug. Tijdens de landing gingen maar 
liefst vijf alarmen tegelijk af. De com-
puter liep flink achter in bepaalde 
taken, maar vooralsnog stond dat de 
landing niet in de weg. Zowel de astro-
nauten als de vluchtleiding in Houston 
besloten ondanks alle toeters en bel-
len de landing voort te zetten. En zo 
geschiedde: de Eagle landde, Arm-
strong zette voet op het maanopper-
vlak en staat sindsdien bekend als de 
eerste mens op de maan.20  

Maar NASA was niet tevreden: hoe 
kon de computer tijdens een cruciaal 
moment van de landing niet één, maar 
vijf alarmen geven? Er werd haastig 
naar een oorzaak gezocht. Uiteinde-
lijk bleek dat een radarsysteem on-
nodig was ingeschakeld tijdens de 
landing. Deze radar was ingescha-
keld door astronaut Aldrin, en niet 

18 Ibidem, 222. Ter vergelijking: een iPhone 
6 heeft ongeveer honderd miljoen keer meer 
rekenkracht dan de computer van Apollo 11. 
Toch was het toentertijd een van de krachtigste 
computers beschikbaar.

19 Ibidem, 223.

20 Ibidem, 226-227.
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door de computer.21 Dit zou beteke-
nen dat de alarmen waren veroor-
zaakt door een menselijke fout. 

De oorzaak werd uiteindelijk gevon-
den, en was gecompliceerder dan een 
menselijke of technische fout. Uit de 
procedureboeken bleek namelijk dat 
Aldrin de onnodige radar moest in-
schakelen. Hier is tijdens de planning 
overheen gekeken en ook tijdens trai-
ningen kwam dit niet naar voren. Zo-
wel de computer als de radar liep op 
AC-stroom (alternating current, waar-
bij om en om een stroompuls wordt 
gegeven). Helaas liepen de beide pul-
sen niet gelijk, waardoor de computer 
telkens een te hoge lezing van de ra-
dar kreeg en achter begon te lopen in 
rekenprocessen. Uiteindelijk heeft de 
computer door een bepaalde herstart-
programmering de belangrijke taken 
(het vaartuig laten vliegen) eerst kun-
nen uitvoeren, waardoor de maanlan-
ding alsnog kon plaatsvinden.22  

De computers overwerkten uiteinde-
lijk door menselijk toedoen. De maan-
lander was in principe zonder mense-
lijke inmenging geland. Toch gaf NASA 
uiteindelijk de schuld aan de computer 
en niet aan de mens. Er werd gesproken 
over heroïsche piloten versus mecha-
nisch falen.23 Dat dit mechanisch falen 
wellicht veroorzaakt was door menselij-
ke fouten of verkeerde programmering 
deed er niet toe. Daarmee deed NASA 
de deksel van de zwarte doos dicht.
De computers waren onderdeel van 
het netwerk. Samen met de astronau-
ten konden zij de maanlander op de 

21 Ibidem, 227-228.

22 Ibidem, 228-229.

23 Ibidem, 231-233.

maan zetten en Armstrongs stap op de 
maan construeren. Duidelijk is dat de 
actanten en actoren in dit netwerk – 
astronauten, computers en maanlander 
– constant verschillende relaties met 
elkaar aangingen. Waar de computer 
de astronauten hielp om op de juiste 
hoogte en koers te blijven, zorgde de 
computer er ook voor dat Armstrong de 
bediening over moest nemen. Vice ver-
sa zorgde de input van de astronauten 
ervoor dat de computer overwerkt raak-
te, mede door foute programmering. Dat 
de foute programmering ten grondslag 
lag aan de alarmen neemt niet weg dat 
de computer wel degelijk agentschap 
had. Immers, volgens Latour hebben 
actanten agentschap, zonder dat daar 
(bewuste) menselijke inmenging ach-
ter hoeft te zitten.24 Dat maakt de com-
puter tot een van de vele actanten in 
het netwerk van de maanlanding. 
 
Conclusie
Neil Armstrong was inderdaad de 
eerste mens op de maan. Achter deze 
uitspraak zitten talloze processen, 
mensen en objecten die uiteindelijk 
mogelijk hebben gemaakt dat Arm-
strong daadwerkelijk de eerste op de 
maan was. Deze uitspraak kan dan ook 
worden gezien als een black box: de 
verhulling van een ingewikkeld proces. 
In dit artikel heb ik de deksel van de 
black box geopend en laten zien hoe de 
actor-netwerktheorie van Bruno Latour 
is toe te passen op de maanlanding.

Er zijn verschillende entiteiten die 
uiteindelijk invloed hebben gehad op 
de maanlanding: de maan, maar ook de 
maanlander en raket, de astronauten, 

24 Latour, ‘On actor-network theory’, 373.
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de meetinstrumenten en de computer. 
Vooral bij de wisselwerking tussen de 
astronauten en de computer is dui-
delijk zichtbaar hoe ook de computer 
agentschap had. De computer, en de 
problemen daarmee, dwong de astro-
nauten bepaalde beslissingen te ne-
men en was daarmee onderdeel van 
het actor-netwerk. De foute program-
mering van de computers doet voor 
Latour niet af aan hun agentschap.

In dit onderzoek heb ik de deksel 
van de doos maar een klein beetje 
open kunnen doen. Ander onderzoek 
kan kijken naar de vele andere aspec-
ten van de maanlanding, zoals de tal-
loze experimenten die op de maan zijn 
gedaan. Er bestaan ontelbare bronnen 
van NASA met resultaten van deze ex-
perimenten, die ik voor dit onderzoek 
niet heb gebruikt. Hoe kunnen deze 
bronnen en resultaten worden beke-
ken aan de hand van de theorie van 
Latour? Hoe werden de resultaten van 
deze experimenten geconstrueerd? Is 
ook hier sprake van een black box? 
Met het antwoord op deze en andere 
vragen hoop ik dat verder onderzoek 
erin slaagt om de deksel van de zwarte 
doos nog verder op te tillen. 

Omar Bugter volgt de master Cultuur-
geschiedenis van Modern Europa. Hij 
richt zich voornamelijk op (historische) 
videogames en hoe deze in een acade-
mische context gebruikt kunnen wor-
den. Dit artikel is een aanpassing van 
het paper dat hij schreef voor de master-
cursus ‘Cultuur in de moderne wereld 
begrijpen: theoretische perspectieven’.

Afb. 4: Buzz Aldrin in de maanlander voor de landing. 
Aldrin was verantwoordelijk voor de rendez-vous met Collins 
in de CSM. Bron: NASA.
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Hoe Geschiedenis Jij?

Afb. 1: De kariatiden (vrouwenbeelden) van het Erechtheion. Bron: Wikimedia Commons.

Hoe een historicus het Parthenon 
op zijn grondvesten deed  

schudden

Fabienne Maraite & Wieger Lagerveld  
Interview met dr. Janric van Rookhuijzen

In januari werd het baanbrekende onderzoek van Janric van Rookhuijzen over 
een van ‘s werelds beroemdste gebouwen, het Atheense Parthenon, gepubli-
ceerd in het American Journal of Archaeology. Het ontbrak niet aan media-aan-
dacht: binnen enkele dagen kopten de kranten ‘Het Parthenon is het Parthenon 
helemaal niet’. Van Rookhuijzen, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, be-
argumenteert namelijk dat het fotogenieke ‘Parthenon’ een andere naam heeft 
gehad in de Griekse Oudheid en dat het echte Parthenon een gedeelte van 
een andere tempel op de Akropolis is. Het onderzoek schudde de grondves-
ten van oudheidstudies. We interviewden hem over zijn onderzoeksproces 
en het stellen van de ‘waarom-vraag’, dat hem leidde tot nieuwe inzichten.
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Van Rookhuijzen heeft een veelzij-
dige achtergrond. Eerst volgde hij de 
bachelor Griekse en Latijnse taal en 
cultuur aan de Radboud Universiteit. 
In zijn minor Klassieke Archeologie 
en de master Archaeology aan Oxford 
University ontdekte hij vervolgens dat 
de materiële cultuur van de antieke 
wereld hem het meest interesseerde. 
Na enige omzwervingen - een kort-
stondige rechtenstudie, een master 
European Politics en een master in 
Indo-Europese Taalkunde - schreef 
hij een voorstel voor onderzoek naar 
Herodotus’ beschrijving van Xerxes’ 
invasie van Griekenland (480-479 
v. Chr.). Dat Van Rookhuijzen deze 
dissertatie schreef op basis van een 
scherpe combinatie van geschreven 
bronmateriaal en archeologie karakte-
riseert hem als historicus. Hij bekeek 
dit bronnenmateriaal in het theore-
tisch kader van ‘herinneringen’. Het 
concept van ‘herinnering’ bestudeert 
de constructie van de geschiedenis 
en hoe mensen haar herinneren. Een 
van de belangrijkste plekken die Van 
Rookhuijzen onderzocht, is de Akro-
polis van Athene. De traditionele visie 
is zoals Herodotus haar opschreef: de 
Perzen sloegen tijdens hun inval al-
les kort en klein. Als gevolg hiervan 
begonnen de Grieken met een nieuw 
bouwprogramma op de Akropolis. 
Deze visie heeft de beschrijvingen van 
en opgravingen op de Akropolis sinds 
de negentiende eeuw sterk beïnvloed. 
Van Rookhuijzen wil echter laten zien 
dat die Perzische verwoestingen door 
onderzoekers van de Akropolis in de 
negentiende eeuw erg zijn overdreven. 
Doordat Van Rookhuijzen zich in zijn 
dissertatie niet op de gehele Perzische 

invasie kon richten, bleef deze be-
perkt tot de inval van Xerxes.  

In een volgend onderzoeksvoorstel 
richtte hij zich specifiek op de Akro-
polis. De eerste vraag die hij hierbij 
wilde onderzoeken, was: wat is het 
Parthenon nu eigenlijk? Een onder-
zoek begint volgens Van Rookhuijzen 
vaak toch met iets wat je zelf niet he-
lemaal goed begrijpt. ‘Ik liep rond op 
de Akropolis, wetende dat het woord 
Parthenon in het Oudgrieks “maag-
denhuis” betekent. Waarom past 
dat dan bij het gebouw dat we van-
daag de dag het Parthenon noemen?
 
‘Wat is het Parthenon nu 
eigenlijk?’ 

Toen ben ik de literatuur gaan lezen. 
Het debat dat daarin bestaat over het 
Parthenon bleek eigenlijk niet goed 
opgelost te zijn. Tegelijkertijd had ik 
een andere hypothese, namelijk dat 
het Parthenon iets te maken heeft met 
de vrouwenbeelden die onderdeel 
zijn van een ander gebouw, namelijk 
het gebouw dat we traditioneel het 
Erechtheion noemen.’ Toen Van Rook-
huijzen zelf de bronnen naast elkaar 
legde, bleek allereerst dat deze hypo-
these niet eerder onderzocht was. Ten 
tweede bleek dat zijn hypothese heel 
goed werkte met de bronnen. Zo kwam 
Van Rookhuijzen tot het conclusie dat 
het Parthenon, misschien wel het be-
langrijkste symbool van de Griekse 
natiestaat, niet het Parthenon is. De 
houdbaarheid van de stelling blijkt uit 
het feit dat zijn artikel hierover in het 
meest vooraanstaande tijdschrift voor 
klassieke archeologie, het American 
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Journal of Archeology, is verschenen.
Waar zijn dissertatie over Herodotus 
enigszins pastte binnen ontwikkelin-
gen in het veld, kwam zijn conclusie 
over het Parthenon als een donderslag 
bij heldere hemel. Hoewel zijn arti-
kel nog vers van de pers is, heeft Van 
Rookhuijzen al veel reacties gekregen. 
Waar hij had gerekend op veel kritiek, 
zijn de reacties verrassend positief. 
Hij wordt geroemd om zijn vondst en 
zijn verhaal over het Parthenon wordt 
gezien als vooruitgang in het onder-
zoek. Die kritiek kan natuurlijk nog 
komen en dat is volgens Van Rook-
huijzen prima: ‘Als onderzoeker is 
het niet mijn taak om te zeggen “zo is 
het gegaan” en “mij moet je volgen”. 
Het gaat erom dat ik een debat aan-
zwengel en laat zien dat zelfs dingen 
die al eeuwen voor waar aan worden 
genomen ook anders kunnen zijn.’ 
 
Van Rookhuijzen  
concludeerde dat het Parthenon 
niet het Parthenon is.  

Het werk van Van Rookhuijzen over 
het Parthenon is niet alleen voor de we-
tenschap relevant, maar kan ook zijn 
uitwerkingen hebben op het Parthenon 
als toeristische plek en als nationaal 
monument. Griekse kranten besteed-
den veel aandacht aan zijn ontdekking 
en Van Rookhuijzen weet dat er dis-
cussie over is in Griekenland. Als we 
hem vragen of het zijn doel is om de 
informatiebordjes van het Parthenon 
te verplaatsen, is dat volgens hem niet 
direct aan de orde: ‘Ik ga niet zeggen: 
“Hier is mijn artikel, dus jullie moeten 
de bordjes veranderen.” Maar je zou 

wel kunnen zeggen dat ze het eigenlijk 
wel zouden moeten doen, als de men-
sen het daar met mij eens zijn. Ik zou 
het dus wel aanraden op basis van deze 
nieuwe kennis, maar het is uiteindelijk 
aan de verantwoordelijken om dat te 
doen.’ Van Rookhuijzen gaat vlak na 
ons interview weer naar Griekenland 
en is erg benieuwd naar de reacties 
daar. ‘Het is gewoon zo’n symbool daar. 
In Griekenland lopen al generaties lang 
mensen langs dat gebouw en geven het 
een bepaalde naam. Als er dan opeens 
een artikel uitkomt van een relatief 
jonge, buitenlandse wetenschapper die 
stelt dat het anders zit, is het makkelijk 
om te zeggen: “Wie is hij nou om dat te 
zeggen”.’ Voor Van Rookhuijzen is niet 
enkel de naamswijziging interessant, 
maar vooral de manier waarop mensen 
in Griekenland omgaan met de nieuwe 
kennis over hun nationale monument. 
Dat er zo veel reacties zijn en nog zul-
len volgen op zijn artikel toont volgens 
Van Rookhuijzen aan dat het als histo-
ricus mogelijk is om dingen te veran-
deren. Ook Van Rookhuijzen speelt nog 
altijd met de vraag hoe hij iets nieuws 
kan bijdragen. Er komen tenslotte ook 
al vierhonderd jaar wetenschappers 
naar de Akropolis en allemaal noemen 
ze hetzelfde gebouw het Parthenon. 
Dit hield hem echter niet tegen om de 
aanname over die identiteit in twijfel te 
trekken. Zijn belangrijkste advies voor 
geschiedenisstudenten is dan ook het 
blijven stellen van de ‘waarom-vraag’. 
Hiermee wil hij geen vrijbrief geven 
voor iedereen om alles te gaan betwij-
felen, want er zijn dingen waar heel 
sterk bewijs voor is, hetgeen Steven 
de Boer in de Tegenzet in dit nummer 
ook illustreert aan de hand van ‘flat 
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earthers’. Maar durf de ‘waarom-vraag’ 
te stellen, want: ‘Ook de dingen waar-
van we denken dat ze in beton gegoten 
zijn mag je betwijfelen, want juist dat 
zorgt voor nieuwe inzichten.’ 

‘Blijf de “waarom-vraag”  
stellen.’

Dr. Janric van Rookhuijzen is sinds 
2018 verbonden aan de Universiteit 
Utrecht als docent en Veni-onderzoeker. 
Zijn interessegebied is de geschiedenis 
en archeologie van het klassieke Grie-
kenland. In zijn huidige onderzoek richt 
hij zich op de Akropolis en in het bijzon-
der op het Parthenon. 

Afb. 2: Dr. Janric van Rookhuijzen. Bron: Janric van Rookhuijzen. 



  
  
  30

VOORZET

Ik, of hoe de geschiedwetenschap lijdt 
onder een achterhaalde conventie

Bram Benthem
In de geschiedbeoefening en de wetenschap in het algemeen zijn duidelijk 
schrijven en heldere taal van groot belang. Als wetenschappers hebben we 
daar bepaalde afspraken, bepaalde conventies voor, zodat we weten hoe we 
zouden moeten schrijven. Maar wat gebeurt er als een middel het doel niet 
verwezenlijkt, maar juist onbereikbaar maakt? In deze Voorzet stelt Bram Ben-
them zo’n middel aan de kaak: hij pleit er, in het belang van de geschiedweten-
schap, voor om het gebruik van de ik-vorm te omarmen.

Afb. 1: Rembrandt van Rijn, ‘Mozes en de tafelen der wet’ (1659). Bron: Wikimedia Commons.

Ik vind het misschien wel het meest 
gevaarlijke en contraproductieve 
spook dat Nederlandse historici en we-
tenschappers plaagt.

Ergens in de opleiding waart een 
apostel rond die onwetende, bleue 
studenten het elfde gebod, dat Mozes 
blijkbaar gemist heeft, influistert: gij 
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zult zich in uw academisch taalgebruik 
onthouden van de eerste persoon enkel-
voud, daar deze vorm…
   Ja, wat eigenlijk? Waar komt het 
verzet tegen ‘ik’ vandaan? Ik heb nog 
nooit een steekhoudend argument ge-
hoord, anders dan ‘dat staat in deze 
stijlgids’ of ‘dat is gewoon een conven-
tie’. Maar het mooie van conventies is 
dat wetenschappers letterlijk samen 
kunnen komen om ze vast te stellen en, 
zo nodig, aan te passen. En ik vind het 
hoog tijd om voorgoed afscheid te ne-
men van deze conventie.
   Conventies zijn nuttige afspraken 
die moeten bijdragen aan duidelijk-
heid in wetenschappelijk taalgebruik: 
voorschriften voor enkele of dubbele 
aanhalingstekens of voorkeuren voor 
werkwoordstijden. Sommige conven-
ties zijn inderdaad bijzonder handig 
om teksten te verduidelijken, maar het 
gebod dat de auteur aanwezigheid in 
haar eigen tekst ontzegt, bereikt het 
tegenovergestelde.
   De problemen met het verbod op ‘ik’ 
bevinden zich mijns inziens op drie 
vlakken: stijl, debat en waardering. 
Stilistisch gezien leidt het vermijden 
van ‘ik’ tot onnatuurlijke, overgecon-
strueerde zinnen. Dat gaat op twee 
manieren. In de eerste wordt de tekst 
gegijzeld door de lijdende vorm. In de 
tweede mogelijkheid worden artike-
len, hoofdstukken en paragrafen nog 
antropomorfer dan Donald Duck. Ze 
gaan beschrijven, beargumenteren en 
hopen. De eerste manier maakt een 
tekst saai, de tweede leidt tot onnodige 
discussies over welke eigenschappen 
je wel of niet aan een tekst mag toe-
dichten. Beide manieren komen de 
leesbaarheid van wetenschappelijke 

teksten niet ten goede. Het gebruik van 
de ik-vorm zou die teksten een stuk 
toegankelijker maken. 

     
We moeten af van de façade 
die onthouding van de eerste 
persoon totstandbrengt.

Ik begrijp dat het stilistische ge-
bied altijd gevoelig zal blijven: over 
smaak valt niet te twisten, voorkeur 
is subjectief. Het is juist die kwestie 
van subjectiviteit die fundamenteler 
is. Dit is het tweede punt: het debat. 
‘Ik’ zou de objectiviteit van een we-
tenschappelijke tekst aantasten, het 
vermijden ervan zou de objectiviteit 
juist verhogen. Hoewel ik niet volle-
dig op de postmoderne toer wil gaan, 
geloof ik dat dit niet de kwestie zou 
moeten zijn: het gaat erom te erkennen 
dat wetenschap beoefend wordt door 
mensen. Het is niet alsof wetenschap-
pelijk onderzoek zich onherleidbaar 
manifesteert in onze bibliotheken. Een 
kernwaarde van wetenschap is juist dat 
het bekend is waar onderzoek vandaan 
komt en hoe het uitgevoerd wordt. Door 
te benadrukken dat een persoon het on-
derzoek heeft uitgevoerd, in plaats van 
een ongedefinieerde entiteit, stelt de 
wetenschapper zich open voor kritiek: 
‘Ik denk dit en ik ben benieuwd wat 
jij ervan vindt.’ Als wetenschappers 
kunnen we de uitvoerder ter verant-
woording roepen. Dat is de werkelijke 
objectiviteit die we zouden moeten na-
streven, niet de façade die onthouding 
van de eerste persoon totstandbrengt. 
De inhoud blijft namelijk dezelfde: het 
gaat hier om de presentatie, om eer-
lijkheid. Er moet een debat gevoerd 
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kunnen worden, en dat gebeurt wat mij 
betreft per definitie tussen mensen. We 
zouden ook raar opgekeken hebben als 
Matthijs van Nieuwkerk zijn vragen 
niet aan Beatrice de Graaf, maar aan 
Tegen de Terreur: hoe Europa veilig 
werd na Napoleon had gesteld. Boven-
dien: het historiografisch debat is voor 
bachelorstudenten vaak een lastige 
component van hun scriptie. Ze moe-
ten hun scriptie positioneren tussen 
Blom en De Jong of in de Historiker-
streit tussen Nolte en Habermas. Wat 
heeft die scriptie daar te zoeken? De 
student noemt de namen van voorgaan-
de historici al; de logische vervolgstap 
is dat de student haar eigen positie 
benoemt, niet die van haar scriptie. Ik 
ben ervan overtuigd dat het historio-
grafisch debat niet alleen makkelijker, 
maar ook leuker wordt voor studenten 
als ze daarin daadwerkelijk zichzelf 
mogen positioneren. ‘Ik’ is niet alleen 
natuurlijker, het gebruik ervan sluit 
ook nog eens beter aan bij de ideale 
wetenschappelijke praktijk.

     
Achter conventies moet de 
argumentatie niet schuilgaan.
Nadenken over stijl is leuk. Nadenken 
over de wetenschappelijke praktijk in 
het algemeen en het historiografisch 
debat in het bijzonder is fundamen-
teel. Maar ik vind het belangrijk om 
het derde gebied niet onder te laten 
sneeuwen: waardering. Docenten, 
promovendi en studenten werken kei-
hard om een gedegen onderzoek tot 
stand te brengen, om mooie teksten 
af te leveren. En wat dan? Dan staat 
er ineens dat een artikel iets doet, dat 
een hoofdstuk iets beargumenteert, dat 

een onderzoek iets onderzoekt. Als het 
gebruik van ‘ik’ de weg opent naar eer-
lijke, directe kritiek, dan werkt het ook 
de andere kant op: erkennen dat er een 
historicus, een persoon, een mens van 
vlees en bloed is die iets geschreven 
heeft. Laten we daar in de academi-
sche omgeving gebruik van maken en 
auteurs de waardering geven die hen 
toekomt.
   Conventies zijn belangrijk. Ze stel-
len nieuwkomers in staat praktijken 
en gebruiken te begrijpen, zich ei-
gen te maken. Achter die conventies 
moet geen argumentatie schuilgaan, 
die argumentatie zou expliciet en in-
zichtelijk moeten zijn. Hier komt de 
objectiviteitsfaçade weer om de hoek 
kijken: die argumentatie kan zichzelf 
niet uitleggen en niet zelf tot stand 
komen, dat moet de academische ge-
meenschap samen doen. De conventie 
tegen het gebruik van ‘ik’ leidt tot sti-
listische kuren, belemmert een goed 
en natuurlijk debat en probeert de we-
tenschap van haar inherent menselijke 
karakter te ontdoen. Een conventie 
volgen, gebaseerd op achterhaalde, on-
bekende of onbestaande argumentatie, 
is het paard achter de wagen span-
nen: contraproductief. Daarom hoop 
ik in ieder geval dat de auteur van de 
Tegenzet mij die argumentatie kan uit-
leggen - en ik ben nu al benieuwd of 
dat in de eerste persoon gaat gebeuren. 

Bram Benthem studeerde geschie-
denis (BA) en Ancient Studies (MA) 
in Utrecht en is eindredacteur van de 
Aanzet. Naast zijn interesse voor de late 
Romeinse Republiek en het vroege Kei-
zerrijk gaat zijn hart uit naar schrijven, 
taal, wetenschapscommunicatie en re-
torica.
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Artikel

Van Rajneesh tot Rahim 
Hoe hindoenationalisme leidt tot 

sektevorming

In dit artikel onderzoekt Lennart van der Ree de relatie tussen het hindoenati-
onalisme en de opkomst van New Hindu Religious Movements (NHRM’s). Het 
hindoenationalisme werd in de jaren tachtig van de vorige eeuw de dominante 
politieke stroming in India. Dit leidde tot een toename van religieus fanatisme. 
In deze periode wisten ook veel NHRM’s een groot gevolg te vergaren. Om de 
connectie tussen het hindoenationalisme en de NHRM’s te onderzoeken, gaat 
Lennart eerst dieper in op de structuur van het hindoeïsme, omdat hindoeïs-
tische goeroes berucht staan om het feit dat zij veel macht over hun volgers 
hebben, om vervolgens te kijken hoe het hindoenationalisme hierop inspeelt.

Lennart van der Ree
Afb. 1: Bhagwan Shree Rajneesh (jaar onbekend). Bron: Wikimedia Commons.
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In 1981 kwam de Indiase goeroe Bhag-
wan Shree Rajneesh met zijn volgers, 
de neo-sannyasins, naar de Verenigde 
Staten. De daaropvolgende vier jaar in 
Rajneeshpuram, het dorp dat door de 
volgers van Rajneesh gesticht werd, 
worden gekenmerkt door conflicten 
tussen de fanatieke neo-sannyasins 
en de omwonenden van de ashram (de 
leefgemeenschap). In 1985 werden 
Rajneesh en enkele volgers in verband 
gebracht met en opgepakt voor zware 
misdaden. In hun adoratie waren veel 
volgers bereid geweest strafbare feiten 
te plegen.1 In 2017 richtten de volgers 
van een andere goeroe, Ram Rahim, 
veel schade aan in Noord-India. Nadat 
Rahim was veroordeeld voor verkrach-
ting, braken in verschillende steden 
rellen uit, waaronder de hoofdstad New 
Delhi. De rechters en hun entourage 
waren al uit voorzorg naar de gevange-
nis gevlucht: het vonnis uitspreken in 
een rechtbank vormde een te groot ge-
vaar. Uiteindelijk vielen er tijdens de 
rellen 31 doden en raakten meer dan 
driehonderd mensen gewond.2

   Deze twee sektes zijn kenmerkend 
voor de toename in religieus fanatisme 
dat India sinds de jaren 1980 plaagt. 
Dit fanatisme vloeit voort uit de post-
koloniale zoektocht naar een nationale 
identiteit. Deze zoektocht mondde uit 
in het ontstaan van het hindoenatio-

1 Carl Abbott, ‘Revisiting Rajneeshpuram: 
Oregon’s largest utopian community as western 
history’, Oregon Historical Quarterly 116 
(2015) 4, 414-447. 

2 India Times, ‘Baba behind bars, follo-
wers run riot’ (versie 26 juli 2017), https://
timesofindia.indiatimes.com/india/ba-
ba-behind-bars-followers-run-riot/article-
show/60228213.cms (geraadpleegd 28 januari 
2019). 

nalisme. Binnen deze ideologie wordt 
het hindoeïsme vaak aangehaald als 
de definiërende eigenschap van ‘de 
Indiër’. De hindoenationalisten zien 
India als een hindoeïstische staat en 
streven ernaar de hindoeïstische erfe-
nis te bewaren. Door het opkomende 
hindoenationalisme is het hindoeïs-
me de afgelopen decennia een steeds 
belangrijkere rol gaan spelen in het 
dagelijkse leven van de Indiër.3

   Dit artikel onderzoekt hoe de op-
komst van het hindoenationalisme in 
de jaren tachtig heeft geleid tot hin-
doeïstische sektevorming. De eerste 
paragraaf gaat over de manier waarop 
het hindoenationalisme sinds de Indi-
ase onafhankelijkheid heeft geleid tot 
groeiend religieus fanatisme en com-
munalisme. In de tweede paragraaf 
wordt besproken hoe de structuur van 
het hindoeïsme de religie zo vatbaar 
maakt voor radicale filosofieën en 
waardoor goeroes veel macht naar zich 
toe kunnen trekken. Op die manier 
probeert dit artikel een licht te werpen 
op de diepgewortelde maatschappelij-
ke en religieuze omstandigheden die 
ten grondslag liggen aan de grootscha-
lige sektevorming in India. Dit is een 
uitbreiding van het onderzoek tot nu 
toe, dat het hindoenationalisme voor-
namelijk bestudeerd heeft in relatie tot 
communaal geweld en zijn positie in 
de Indiase samenleving. 

Hindoenationalisme in 
postkoloniaal India
India is no more a political personality than 
Europe. India is a geographical term. It is 

3 Christophe Jaffrelot, The Hindu nationalist 
movement and indian politics (New Delhi 
1996) 11-15. 

https://timesofindia.indiatimes.com/india/ba-ba-behind-bars-followers-run-riot/article-show/60228213.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/ba-ba-behind-bars-followers-run-riot/article-show/60228213.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/ba-ba-behind-bars-followers-run-riot/article-show/60228213.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/ba-ba-behind-bars-followers-run-riot/article-show/60228213.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/ba-ba-behind-bars-followers-run-riot/article-show/60228213.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/ba-ba-behind-bars-followers-run-riot/article-show/60228213.cms
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no more a united nation than the equator. 

Zo sprak Winston Churchill tijdens 
zijn speech in de Constitutional Club 
in Londen in 1931. In zijn speech 
reageerde het parlementslid en de 
voormalig staatssecretaris voor de Ko-
loniën op de Britse discussie over de 
status van India. Hij uitte onder andere 
kritiek op de minister van Buitenland-
se Zaken en diens visie van een 
verenigd India. Churchill wees er in 
zijn speech op dat in de verschillende 
gebieden van India verschillende talen 
werden gesproken. Slechts een klein 
deel van de bevolking beheerste de 
Engelse taal goed, terwijl Engels wel 
als lingua franca fungeerde. Het sub-
continent was een lappendeken van 
verschillende culturen en zou daarom 
volgens Churchill geen succesvolle na-
tiestaat kunnen vormen.4

   De geschiedenis wees uit dat 
Churchill deels ongelijk had: het 
grootste deel van het Indiase subcon-
tinent maakt tegenwoordig deel uit 
van het land India. De nieuwe India-
se natie liep echter wel aan tegen de 
culturele en taalkundige verschillen. 
De Indiase nationalisten uit de negen-
tiende eeuw hadden deze verschillen 
al eerder geprobeerd op te lossen door 
terug te grijpen op het hindoeïstische 
verleden van India. Zo verspreidden 
ze de Bhagavad Gita, een eeuwenoud 
hindoeïstisch epos, voor een lage prijs 
onder de Indiase bevolking. Verschil-
lende passages werden gebruikt als 
basis voor de rechtvaardiging van de 
vrijheidsstrijd tegen Groot-Brittannië. 

4 Thornton Butterworth, India: Speeches by the 
Rt. Hon. Winston S. Churchill (Londen 1931) 
163-70. 

Zo wonnen de vroege nationalisten de 
steun van een groot deel van het volk.5

   Het hindoenationalisme is niet al-
tijd zo invloedrijk geweest als het nu 
is. Lange tijd bestonden het secu-
liere en hindoeïstische nationalisme 
naast elkaar. Mahatma Gandhi, de 
man die wordt gezien als de vader 
van de moderne Indiase staat, had 
een duidelijke visie van India als een 
seculiere natie, gebaseerd op religi-
eus pluralisme. Gandhi is een van de 
meest gewaardeerde figuren uit de 
Indiase geschiedenis: als reactie op 
zijn populariteit en de populariteit 
van zijn gedachtegoed ontwikkelde het 
hindoenationalisme zich tot een meer 
exclusieve ideologie. Vinayak Savar-
kar, een invloedrijke hindoenationalist, 
beschreef het ‘hindoeïstische volk’ als 
een sterk, militant volk dat al duizend 
jaar lang werd onderdrukt door andere 

5 B. R. Sen, ‘Nationalism and the Asian awa-
kening’, The Annals of the American Academy 
of Political and Social Science 282 (1952) 
108-113, aldaar 110-111. 

Afb. 2: Mahatma Gandhi, 1931. Bron: Wiki-
media Commons
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volkeren. De Britten waren het meest 
recente volk geweest dat India had 
veroverd, maar vóór hun komst maakte 
de islamitische Mogoldynastie er drie 
eeuwen lang de dienst uit.6 De eerste 
grote botsing tussen de twee varian-
ten van Indiaas nationalisme was de 
moord op Gandhi. Zijn moordenaar, 
Nathuram Godse, was een aanhanger 
van het militante hindoenationalisme 
en noemde Gandhi’s toegeeflijke hou-
ding tegenover Pakistan als motief voor 
de moord.7

   De angst voor onderdrukking is een in-
herent onderdeel van de ideologie. Dit 
is een product van de Britse overheer-
sing, die vanaf de zeventiende eeuw tot 
1947 duurde. In deze periode wisten de 
Britten de hindoeïstische meerderheid 
onder de duim te houden door middel 
van een verdeel-en-heerstactiek.8 De 
angst voor herhaling van buitenlandse 
overheersing leidde bij veel hindoes 
tot herbezinning op het hindoeïsme en 
het ontstaan van de Hindutva, grofweg 
vertaald als ‘hindoe-zijn’. Het belang-
rijkste uitgangspunt van Hindutva is 
dat alle hindoes een culturele eenheid 
vormen. Het Indiase subcontinent 
wordt als heilig beschouwd, net als 
alle religies die op het subcontinent 
zijn ontstaan. De islam wordt daarente-
gen als een buitenlandse religie gezien 

6 Denise Cush, Catherine A. Robinson en 
Michael York, Encyclopedia of Hinduism (New 
York/Boston 2008) 544. 
7 Cush, Robinson en York, Encyclopedia of 
Hinduism, 544. 

8 B. P. R. Vithal, ‘Roots of Hindu fundamenta-
lism’, Economic and Political Weekly 28 (1993) 

8-9, 335-338. 

die niet in India thuishoort.9 Moslims 
worden op die manier geframed als 
de vijand van een verenigd India. In 
tegenstelling tot de Britten zijn mos-
lims nog steeds een onderdeel van de 
Indiase bevolking, waardoor ze gezien 
worden als een gevaar in eigen land.10

   
De moslim wordt geframed 
als de nieuwe vijand van een 
verenigd India.

Hoewel het hindoenationalisme al voor 
de onafhankelijkheid aansluiting vond 
bij verschillende groepen politiek-ge-
engageerde hindoes, had het seculiere 
nationalisme lange tijd de overhand 
in zowel de politiek als de publieke 
opinie. Hier kwam in de loop van de 
jaren zeventig en tachtig echter veran-
dering in. Deze jaren werden in India 
gekenmerkt door verschillende ontwik-
kelingen die druk zetten op de hindoes 
en de hindoeïstische identiteit. Onder 
andere de vele separatistenbewegin-
gen, zoals de Khalistan-beweging, en 
een gewapende opstand in Jammu en 
Kashmir deden veel Indiërs twijfelen 
aan de effectiviteit van het politiek 
dominante seculiere nationalisme. 
Verder leidden de grootschalige mo-
bilisatie van moslims tijdens de Shah 
Bano-zaak, de controverse rondom de 
Satanic Verses en de toestroom van 
illegale Bengalese immigranten tot 
de groeiende angst dat het seculiere 
nationalisme had gefaald en de (hin-
doeïstische) Indiase staat onder druk 

9 Cush, Robinson en York, Encyclopedia of 
Hinduism, 544. 

10 Ibidem. 
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stond.11

   Het wij-zij-denken van het hindoe-
nationalisme bood een oplossing voor 
het falende seculiere nationalisme. 
Hoewel de moslims in de ogen van de 
hindoes het voornaamste gevaar vorm-
den voor de eenheid van de republiek, 
kregen ook de sikhs – een religieu-
ze minderheid in India – het zwaar 
te verduren. Waar de sikhs namelijk 
eerst werden gezien als onderdeel van 
de Hindutva, leidde nieuw sikh-se-
paratisme tot wantrouwen onder de 
hindoebevolking.12 Het hindoenatio-
nalisme was bezig met een opmars en 
werd in de jaren tachtig dominant in de 
politiek.13 Tegelijkertijd groeiden ook 
de eerste sektes sterk in populariteit. 
In de loop van de jaren tachtig bereikte 
deze groei zijn hoogtepunt.
   In de jaren tachtig namen ook de 
polarisatie in de Indiase samenleving 
en de populariteit van het hindoenati-
onalisme sterk toe. Met name hindoes 
grepen steeds sterker terug op de ge-
zamenlijke religie. Dit proces, waarbij 
mensen groepen vormen op basis van 
een gemeenschappelijke identiteit, 
wordt communalisering genoemd. 
Dit was een zichzelf versterkend 
proces: communalisme leidde tot 
grotere polarisatie, waardoor ook ge-
matigden werden gedwongen een kant 
te kiezen en het communalisme weer 
toenam. De politieke steun van hin-
doenationalistische partijen voor het 
hindoecommunalisme hielp dit proces 
in de ogen van de hindoes te legitime-

11 Ibidem. 

12 Ibidem, 338. 

13 Ibidem, 338-410. 

ren. Het hindoecommunalisme werkt 
het religieus fanatisme dat India sinds-
dien in zijn greep houdt in de hand.14

Structuur van het hindoeïsme
India en specifiek het hindoeïsme wor-
den in het Westen tegenwoordig sterk 
geassocieerd met het ‘spirituele oos-
ten’. Tijdens de Indiase vrijheidsstrijd 
nam de religie een centrale rol in bij 
het definiëren van de Indiase identi-
teit, en sinds de jaren tachtig speelt 
zij opnieuw een belangrijke rol in de 
samenleving. Het hindoeïsme heeft 
echter veel meer te maken met de Brit-
se overheerser dan met prekoloniaal 
India.

Politieke steun vanuit hindoe-
nationalistische partijen hielp 
het communalisme te 
legitimeren.

De Britten hebben namelijk een grote 
invloed gehad op de betekenis van het 
woord ‘hindoe’. Oorspronkelijk was 
dit een Perzische term die millennia-
lang werd gebruikt door moslims om 
iets of iemand uit India te beschrijven. 
De term droeg destijds geen duide-
lijke religieuze lading.15 De Britten 
namen het begrip over met de volgen-
de definitie: ‘[…] all things in India 
(specially elements and features found 
in the cultures and religions of India) 

14 Surya Prakesh Upadhyay en Rowena 
Robinson, ‘Revisiting communalism and 
fundamentalism in India’, Economic and 
Political Weekly 47 (2012) 36, 35-57, aldaar 
45-54. 

15 Arvind Sharma, ‘On Hindu, Hindustan, 
Hinduism and Hindutva’, Numen 49 (2002) 1, 
1-36, aldaar 2-4. 
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which were not Muslim, not Christian, 
not Jewish, or, hence, not Western.’16 
In deze omschrijving heeft de term een 
duidelijkere religieus-culturele lading 
meegekregen. De Britten veranderden 
niet alleen de betekenis van het woord 
‘hindoe’, ze introduceerden ook een 
geheel nieuwe term: het hindoeïsme.17

   Het hindoeïsme heeft wel vanaf het 
begin een heel duidelijke religieuze 
betekenis. Het werd in het leven ge-
roepen door de Britten als de Indiase 
tegenhanger van het christendom of de 
islam.18 Het hindoeïsme is echter veel 
minder georganiseerd dan de abra-
hamitische religies. Het hindoeïsme 
wordt door de Indiase historicus Romi-
la Thapar omschreven als een westers 
construct, gebaseerd op inheemse 
kennis, dat het product was van een 
oriëntalistische poging om verschillen-
de religieuze overtuigingen, tradities 
en gebruiken te definiëren als één 

16 Rykenberg, geciteerd uit Sharma, ‘On Hin-
du, Hindustan, Hinduism and Hindutva’, 17. 
Oorspronkelijke cursivering. 
17 Sharma, ‘On Hindu, Hindustan, Hinduism 
and Hindutva’, 20. 

18 Brian K. Smith, ‘Questioning authority: 
constructions and deconstructions of Hin-
duism’, International Journal of Hindu Studies 
2 (1998) 3, 313-339, aldaar 316-317. 

coherente religie.19 Prasenjit Duara, 
gespecialiseerd in moderne Aziatische 
religies, beschrijft het hindoeïsme op 
zijn beurt als volgt: ‘What brings to-
gether the Hindus […] is less common 
religious beliefs and ideas than their 
shared hostility to Muslims.’20

   Nadat de Britten het land verlaten 
hadden in 1947, raakte deze wester-
se opvatting van Indiase spiritualiteit 
echter niet in onbruik. Sterker nog, de 
term werd omarmd door de bevolking. 
Hand in hand met de Hindutva – een 
jongere term dan het hindoeïsme – be-
gon het hindoeïsme een centrale rol te 
spelen in het politieke en religieuze le-
ven van India. Hindoenationalistische 
politici promootten het idee van het 
hindoeïsme als één coherente religie 
samen met de culturele eenheid van 
alle hindoes. 21 Langzaam maar zeker 
begonnen vele hindoes zich verbonden 
te voelen met deze grote coherente re-
ligie.22

   Het hindoeïsme mist echter, op 
dat gebied van coherentie, twee be-
langrijke eigenschappen die andere 
religies wel hebben. Ten eerste heeft 
het hindoeïsme in tegenstelling tot 
veel andere religies geen centrale or-
ganisatie of een centraal leiderschap, 

19 Upadhyay en Robinson, ‘Revisiting 
communalism and fundamentalism in India’, 
7. 

20 Prasenjit Duara, ‘The New Politics of 
Hinduism’, The Wilson Quarterly 15 (1991) 3, 
42-50, aldaar 42. 
21 Sharma, ‘On Hindu, Hindustan, Hinduism 
and Hindutva’, 21. 

22 Saumya Saxena, ‘Reinvention of communal 
identities and implications for democracy’, 
Economic and Political Weekly 48 (2013) 34, 
47-53, aldaar 48-49. 

Afb. 3: Ram Rahim, jaartal onbekend. Bron: 
Wikimedia Commons
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zoals de katholieke kerk de paus heeft. 
Dit is een natuurlijk gevolg van de vele 
verschillende gebruiken en tradities 
die van nature weinig met elkaar van 
doen hebben. De religie is hierdoor 
sterk gedecentraliseerd, waardoor 
disproportioneel veel macht bij de 
verschillende goeroes komt te liggen. 
De goeroes leggen de religie elk op 
hun eigen manier uit en hun visies 
verschillen daarom soms radicaal van 
elkaar.23 

‘The guru must be worshipped 
as God.’

Ook is er geen centraal geschrift noch 
een duidelijke grondlegger van de re-
ligie – zoals Jezus in het christendom 
en Mohammed in de islam – waarop 
de verschillende goeroes hun lessen 
kunnen baseren. Het gebrek aan deze 
twee zaken leidt tot nog meer vrijheid 
voor de goeroes om hun eigen visie 
te verkondigen. Recentelijk probeer-
den sommige hindoes onder andere 
de Bhagavad Gita om te vormen tot 
het centrale geschrift van het hindoe-
isme. Zonder succes: het is namelijk 
praktisch onmogelijk om één geschrift, 
gebruik of idee te vinden waar alle 
verschillende stromingen van het hin-
doeïsme zich unaniem achter kunnen 
scharen.24 Het gebrek aan centraal 
leiderschap en een centraal geschrift 
zorgt voor de volgende interessante 
situatie: hindoenationalisten typeren 
hun religie als coherent, terwijl het 
precies het gebrek aan daadwerkelij-

23 Duara, ‘The New Politics of Hinduism’, 
42. 

24 Ibidem, 42-43. 

ke coherentie is dat de goeroes zoveel 
speelruimte geeft.   
   De termen ‘hindoeïsme’ en ‘Hindut-
va’ bieden hindoes enorme religieuze 
mobiliteit, doordat goeroes met radi-
caal verschillende visies nu allemaal 
onder deze overkoepelende term val-
len. Goeroes met nieuwe radicale 
ideeën kunnen hierdoor grote groepen 
volgelingen vergaren, aangezien hun 
volgers in naam nog steeds dezelfde re-
ligie aanhangen als het gros van India. 
Sinds de introductie en popularisering 
van het hindoeïsme en de Hindutva, die 
deels een gevolg zijn van het hindoena-
tionalisme, is er een duidelijke stijging 
te ontdekken in het aantal New Hindu 
Religious Movements (NHRM’s), ofte-
wel in hindoeïstische sektevorming.25

   De NHRM’s baseren zich zowel op 
oude hindoeïstische tradities als op 
moderne, vaak westers geïnspireerde 
idealen, zoals de introductie van sek-
suele vrijheid en materialisme. Een 
grote verandering die deze nieuwe goe-
roes ten opzichte van hun prekoloniale 
voorgangers hebben doorgevoerd, heeft 
te maken met de positie van de goeroe 
binnen de religie.26 Een van de eerste 
reformistische goeroes, Swami Vive-
kananda, schreef het volgende: ‘The 
guru must be worshipped as God. He 
is God, he is nothing less than that.’27 
Vele NHRM’s hebben dit idee overge-
nomen, wat heeft geleid tot veel god 

25 Rajeev Dubey, ‘New Hindu religious 
movements in contemporary India: a review of 
literature’, Sociological Bulletin 64 (2015) 2, 
152-170, aldaar 152-153, 159-161. 

26 Dubey, ‘New Hindu religious movements in 
contemporary India’, 156. 

27 Swami Vivekananda, geciteerd in  
ibidem. 
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men, zoals ze in de volksmond ge-
noemd worden. Deze goddelijke status 
biedt de goeroes een de facto legitime-
ring voor al hun daden. In de ogen van 
hun volgers maakte deze goddelijke 
status de goeroes onschendbaar, iets 
wat gevaarlijke gevolgen met zich mee-
brengt.28

Conclusie
Het hindoenationalisme verving het 
seculiere nationalisme in de jaren 
tachtig als de dominante politieke stro-
ming in India. De belangrijkste reden 
hiervoor was de ineenstorting van het 
seculiere nationalisme, dat onder druk 
kwam te staan van de verschillende 
afscheidingsbewegingen die in deze 
periode ontstonden. Deze afschei-
dingsbewegingen waren voornamelijk 
niet-hindoeïstisch van aard, wat tot 
veel frictie tussen hindoes en andere 
bevolkingsgroepen leidde. De hindoe-
nationalisten speelden hier slim op in 
door deze  niet-hindoeïstische groepen 
als gevaar voor een verenigd India af 
te schilderen. Dit kreeg veel gehoor 
onder de hindoeïstische bevolking. De 
promotie van hindoenationalistische 
idealen van de Hindutva en herbezin-
ning in het hindoeïsme leidden tot een 
sterke toename in religieus fanatisme. 
Hierdoor wisten ook de radicalere, 
reformistisch gezinde goeroes een trou-
we, fanatieke groep aanhangers om 
zich heen te verzamelen. Doordat het 
hindoeïsme geen centraal geschrift, 
duidelijke grondlegger of centrale 
autoriteit heeft, heeft de goeroe veel 
ruimte voor persoonlijke interpretatie 

28 Dubey, ‘New Hindu religious movements in 

contemporary India’, 156. 

en is de religie erg vatbaar voor radi-
cale gedachten en sektevorming. Dit 
leidt tot het ontstaan van vele NHRM’s 
en god men, oftewel goeroes met een 
goddelijke status onder zijn volgelin-
gen. Om de NHRM’s goed te kunnen 
doorgronden, is het van belang hun 
ontstaan te analyseren en daarbij de 
dieperliggende structuren te bestude-
ren, in plaats van alleen aandacht te 
besteden aan hun geweldsuitspattin-
gen en hedendaagse positie. 

Lennart van der Ree is derdejaars 
geschiedenisstudent aan de Universiteit 
Utrecht. Hij is gespecialiseerd op het 
gebied van internationale betrekkingen. 
Hierin houdt hij zich vooral bezig 
met conflict en religie. Dit artikel is 
een bewerking van zijn paper voor 
het vak ‘Soldaten, guerrillastrijders, 
terroristen’.
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In de namiddag van woensdag 5 fe-
bruari ontmoeten we Hans Schou-
wenburg in zijn kantoor op de Drift. 
Hij heeft een lange dag gehad en stelt 
voor om in café Hofman, onder het ge-
not van een biertje, verder te praten. 
Tijdens de korte wandeling vertelt hij 
over zijn tijd als redacteur bij de Aan-
zet en zijn bachelor Geschiedenis in 
Utrecht. Terwijl Schouwenburg zich 
momenteel hoofdzakelijk bezighoudt 

met duurzaamheid, zowel in zijn on-
derzoek als privéleven, zag zijn vroe-
ge academische carrière er anders 
uit. Schouwenburg was toentertijd met 
name geïnteresseerd in wetenschapsfi-
losofie. In zijn masterscriptie, getiteld 
‘Towards a New Materialist University 
History: the Case of Student Graffiti 
at the Utrecht University Library’, on-
derzocht hij de waarde van wc-graffiti 
als bron voor onderzoek. Hij wilde een 

De Passie Van...

Hans Schouwenburg 

Fabienne Maraite & Wieger Lagerveld
Het huidige debat over klimaatverandering en verduurzaming lijkt hoofdza-
kelijk gevoerd te worden binnen de bètawetenschappen. De introductie van 
een ‘milieuvak’ in het curriculum van de aankomende Utrechtse geschiedenis-
studenten bewijst echter dat er ook vanuit de geesteswetenschappen sterke 
betrokkenheid is bij deze problematiek. In dit nummer van de Aanzet spreken 
we met Hans Schouwenburg, onderzoeker en universitair docent. Zijn passie 
voor duurzaamheid komt zowel in zijn privéleven als in zijn onderzoek naar 
voren. We spreken met hem over de bijdrage van historici aan verduurzaming, 
de oplossing van het klimaatprobleem en zijn voedselbos.

Afb. 1: Hans Schouwenburg op zijn landgoed. Bron: H. Schouwenburg.
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theorie ophangen aan deze opschrif-
ten, die hij ziet als een ‘product van de 
menselijke geest’. Wanneer hij een van 
de memorabele graffiti citeert, voegt 
hij er lachend aan toe: ‘Ik denk niet 
dat dit passend is om in het interview 
te zetten.’ Hij heeft gelijk.

‘De verwarming ging thuis niet 
meer aan.’

Schouwenburgs proefschrift over de 
geschiedenis van het duurzaamheids-
denken tussen 1980 en 2000, dat hij 
aan de Universiteit Maastricht schreef, 
ligt niet specifiek in het verlengde van 
deze masterscriptie. Schouwenburg 
vertelt over zijn onderzoeksmaster en 
het specifieke gastcollege dat hem in-
spireerde zich bezig te gaan houden 
met duurzaamheid. Tijdens het vak 
‘Fundamentals’ gaf Rosi Braidotti, be-
faamd pionier op het gebied van vrou-
wenstudies en hoogleraar in Utrecht, 
een college waarbij ze de jonge studen-
ten aanspoorde meer betrokken te zijn 
bij maatschappelijke problemen. Deze 
betrokkenheid en passie heeft hij mee-
gedragen tijdens zijn carrière en hoopt 
hij nu over te brengen op een nieuwe 
generatie geschiedenisstudenten. Zij 
kunnen, door problematieken histo-
risch in kaart te brengen, een bijdrage 
leveren aan de oplossing hiervan.
   Vanaf zijn masterfase hield Schou-
wenburg zich in toenemende mate 
bezig met het klimaatprobleem en 
duurzaamheid. Dit komt sterk tot uit-
drukking in zijn privéleven. Als voor-
beeld noemt hij dat hij de verwarming 
thuis niet meer aanzette en voegt er-
aan toe dat het ‘een beetje uit de hand 
liep, tot grote ergernis van mijn vrien-

din’. Inmiddels heeft Schouwenburg 
een betere balans gevonden en woont 
hij met zijn vriendin op een boerderij 
in de buurt van Arnhem, waar ze be-
zig zijn een voedselbos aan te leggen. 
Duurzaamheid is een groot thema: ze 
bezitten geen auto en eten geen vlees. 
Onlangs reisde hij met de trein naar 
Portugal om een congres te bezoeken. 
Hij erkent de nadelen van deze levens-
stijl: ‘Duurzaam leven is een persoon-
lijke worsteling, er zijn grenzen aan 
wat mogelijk is.’ Het voedselbos is een 
grote stap in de richting van klimaat-
neutraliteit. Het is een opkomende 
vorm van bebouwing: in Nederland zijn 
inmiddels al meer dan twintig (parti-
culiere) voedselbossen te vinden. Een 
dergelijk bos werkt als een klein eco-
systeem en kan gezien worden als een 
nabootsing van een bosrand. De zeven 
lagen van begroeiing, van bodembe-
dekking tot boom, vormen een gesloten 
kringloop en bestaan enkel uit eetbare 
planten. Toch draait het niet alleen om 
de voedselvoorziening. Schouwenburg 
heeft een historische kijk op het voed-
selbos en stelt dat het ‘een conversa-
tion piece moet zijn, een schilderij’. 
Waar het Schouwenburg om gaat is dat 
voedselbossen tot nu toe zijn vormge-
geven door ecologen, terwijl hij juist 
ook als geesteswetenschapper naar een 
voedselbos kijkt en het probeert van-
uit die bril te ontwerpen. ‘Wij wonen 
op een landgoed en de geschiedenis 
daarvan is in gadameriaanse zin in het 
heden aanwezig. Historische krachten 
hebben het landschap gevormd. Wij 
willen die cultuurgeschiedenis meene-
men in het ontwerp, bijvoorbeeld door 
historische zichtlijnen te bewaren en 
herstellen.’ Een beeld van een ware 
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intellectueel die zich terugtrekt uit de 
samenleving en Gadamer leest bij de 
kachel lijkt hier te ontstaan. 

‘Kies een onderwerp waar je je 
druk over maakt en breng dat 
historisch in kaart.’

Het is echter niet zo dat Schouwen-
burg zich volledig heeft teruggetrok-
ken in het paradijs. Dit blijkt ook wel 
uit het proefschrift dat hij schreef over 
duurzaamheidsdenken tussen 1980 en 
2000. In dit onderzoek keek hij naar 
klimaatexperts binnen internationa-
le organisaties en hoe het duurzaam-
heidsbegrip door de tijd heen veran-
derde. Wanneer ontstaat een idee en 
wie zorgt hiervoor? Schouwenburg 
concludeerde dat klimaatwetenschap-
pers succesvoller zijn dan ecologen 
in gebruik en promotie van het begrip 
duurzaamheid. Voor het valorisatie-
hoofdstuk in dit proefschrift won hij 
de valorisatieprijs van de Universiteit 
Maastricht. Belangrijk hierin was dat 
Schouwenburg zijn werk ook in de 
praktijk toepaste. Zo zat hij in werk-
groepen van de gemeente Maastricht 
om een visie voor de stadsnatuur in 
Maastricht te ontwikkelen. Daarnaast 
schreef hij stukken voor natuurorgani-
saties. Schouwenburg pleit er voor dat 

ook rondom het onderwerp duurzaam-
heid vaker historici en hun vaardighe-
den, zoals het analytisch denken op 
basis van ontwikkelingen en langere 
periodes, worden ingezet. 
   Het is volgens Schouwenburg te be-
treuren dat de geesteswetenschappen 
zich pas erg laat op het onderwerp 
zijn gaan richten. Hierdoor hebben ze 
onder andere wat betreft financiën de 
boot gemist. Voor diegenen binnen de 
geesteswetenschappen die zich er nu 
wel mee bezighouden, is het volgens 
hem zaak om zich in het debat te men-
gen, maar ook samenwerking te zoeken 
met andere disciplines. Schouwenburg 
is daarom blij met het vooruitzicht 
van een speciaal ‘milieuvak’ binnen 
geschiedenis dat met ingang van het 
volgend academisch jaar gegeven zal 
gaan worden. Wie weet kan dat vak ge-
schiedenisstudenten net zo motiveren 
als het gastcollege van Rosi Braidotti 
dat destijds deed bij Hans Schouwen-
burg. Wat hij studenten geschiedenis 
zelf graag wil meegeven, is: ‘Kies een 
onderwerp waar je je druk over maakt 
en breng dat historisch in kaart.’ De 
geschiedenis bestuderen enkel om de 
geschiedenis, hoe aantrekkelijk het 
ook lijkt, ‘kan je in deze tijd gewoon 
niet meer maken’, aldus Schouwen-
burg. Af en toe mag je uiteraard nog 
de ‘ideale intellect’ uithangen en je 
terugtrekken in je eigen voedselbos.  

Dr. Hans Schouwenburg is docent en 
onderzoeker aan de UU. Hij schreef zijn 
masterscriptie over de graffiti van stu-
denten in de Utrechtse Universiteitsbi-
bliotheek. Later schreef hij aan de Uni-
versiteit Maastricht zijn proefschrift over 
duurzaamheidsdenken tussen 1980 en 
2000.

Afb. 2: Schouwenburg tijdens de aanleg van 
het voedselbos. Bron: H. Schouwenburg.
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Artikel

Met succes verlengd 
Het voortbestaan van de Abortion Law Reform 

Association na het behalen van haar doel

Esther Martens
In dit artikel kijkt Esther Martens naar wat er gebeurt met sociale bewegingen 
met één specifiek doel nadat zij dat doel hebben behaald. Dit doet ze aan de 
hand van de Abortion Law Reform Association (ALRA), die zich al vanaf 1936 
inzette voor de hervorming van wetgeving omtrent abortus. De beweging be-
haalde een groot succes toen in 1967 de Abortion Act werd aangenomen door 
het Britse Lagerhuis. Aan de hand van het veranderende milieu, de verhoudin-
gen met gelijksoortige bewegingen en de interne organisatie betoogt Esther 
vervolgens waardoor de ALRA ook na dat succes voort bleef en blijft bestaan.

Afb. 1: Pro- en anti-abortusdemonstranten op Parliament Square op 20 mei 2008, de dag van het 
debat over de Embryology Bill. Bron: Wikimedia Commons.
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De legalisatie van abortus is een om-
streden vraagstuk waarin meningen 
vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. 
Vandaag de dag worden de wetten om-
trent abortus over de hele wereld zowel 
aangescherpt als versoepeld. In oktober 
2019 kwam er een grote doorbraak in 
het abortusdebat in Noord-Ierland. Het 
Noord-Ierse parlement stemde in met 
de decriminalisering van abortus naar 
voorbeeld van de wetgeving in de rest 
van het Verenigd Koninkrijk.1 Het is 
deze wetgeving die centraal staat in dit 
artikel. In 1967 werd in het Lagerhuis 
van het Verenigd Koninkrijk de Aborti-
on Act aangenomen. Deze wet maakte 
abortus tot de 28e week van de zwan-
gerschap legaal, mits twee medische 
professionals oordelen dat de zwanger-
schap een risico is voor de (mentale) 
gezondheid van de moeder, de foetus of 
de bestaande kinderen van het gezin.2 
De aanname van deze wet was een gro-
te overwinning voor de Abortion Law 
Reform Association (ALRA), die al 
sinds 1936 streed voor hervorming van 
de wet omtrent abortus. Hoewel er rond 
1936 verscheidene kwesties speelden 
met betrekking tot de ondergeschikte 
positie van vrouwen, kozen de oprich-
ters van de ALRA ervoor zich alleen op 
de legalisering van abortus te richten. 
Dit maakt ALRA een single-issue-or-
ganisatie, in tegenstelling tot multi-is-

1 Chris Page, ‘Northern Ireland abortion and 
same-sex marriage laws change’ (versie 22 
oktober 2019), https://www.bbc.com/news/
uk-northern-ireland-50128860 (24 maart 
2020). 
2 Diane Munday, Colin Francome en Wendy 
Savage, ‘Twenty-one years of legal abortion’, 
British Medical Journal 298 (1989) 1231-
1234, aldaar 1234. 

sue-organisaties, zoals Dolle Mina in 
Nederland, die zich richtte op meer-
dere facetten van vrouwenemancipa-
tie. Het zou enigszins logisch zijn als 
een single-issue-beweging ophoudt te 
bestaan wanneer zij haar voornaamste 
doel heeft bereikt. De ALRA bleef zich 
ondanks de aangenomen Abortuswet 
echter inzetten en bestaat nog steeds, 
zij het in een andere vorm. Dit artikel 
probeert de vraag te beantwoorden wat 
er met single-issue-bewegingen ge-
beurt na succes, namelijk het bereiken 
van de gestelde doelen, en doet dit aan 
de hand van het voorbeeld van ALRA 
na de Abortuswet van 1967.
   De centrale vraag van dit artikel kan 
beantwoord worden aan de hand van de 
theorie van Suzanne Staggenborg, zoals 
uiteengezet in haar artikel ‘Organiza-
tional and Environmental Influences 
on the Development of the Pro-Choice 
Movement’. Hierin analyseert zij soci-
al movement organisations (SMO’s) en 
hun rol in bredere sociale bewegingen. 
Zij benoemt drie factoren die een rol 
spelen in de blijvende deelname van 
een SMO binnen haar social movement 
industry (SMI). De eerste factor is het 
externe sociale en politieke environ-
ment (hierna: milieu) dat bestaat uit de 
overheid, andere sociale (tegen)bewe-
gingen, de media en andere relevante 
partijen omtrent de sociale beweging. 
Veranderingen in het milieu, zij het 
positief of negatief, hebben directe in-
vloed op de opkomst en neergang van 
sociale bewegingen. Het is daarom 
relevant om te kijken naar de veran-
deringen in het milieu van de ALRA 
na de abortuswet. De tweede factor is 
de SMI, die bestaat uit alle sociale be-

https://www.bbc.com/news/
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wegingen met een soortgelijk doel.3 De 
positie van een beweging binnen een 
SMI en het vermogen van de beweging 
zich aan te passen naar aanleiding 
van verandering hierbinnen hebben 
invloed op de levensvatbaarheid van 
een SMO. De derde factor van Stag-
genborg betreft de middelen van een 
dergelijke organisatie. Dit zijn zowel 
materiële middelen, zoals geld en le-
denaantallen, als immateriële midde-
len zoals de toewijding van deze leden. 
Bovendien spelen de interne structuur 
en het niveau van bureaucratisering, 
en het vermogen om deze aan te pas-
sen aan het milieu, een cruciale rol in 
de mate van participatie van een SMO. 
Daarom is het belangrijk om, bij een 
analyse van de ontwikkelingen van de 
ALRA, te kijken naar de manier waar-

3 Suzanne Staggenborg, ‘Organizational and 
environmental influences on the development 
of the pro-choice movement’, Social Forces 68 
(1989) 1, 204-240, aldaar 206. 

op de ALRA zich verhield tot andere 
organisaties en welke interne struc-
turele veranderingen de ALRA heeft 
doorgevoerd na de Abortuswet om door 
te kunnen gaan als SMO.
   Om de hoofdvraag te kunnen beant-
woorden en de ALRA te onderzoeken 
op de drie factoren van Staggenborg, 
heb ik het ALRA-archief in de Well-
come Collection Library geraadpleegd. 
Deze archiefcollectie bestaat uit 190 
dozen van verschillende grootte en is 
verdeeld in meerdere secties. De do-
cumenten die voor dit artikel gebruikt 
zijn, zijn voornamelijk jaarverslagen, 
notulen van algemene vergaderingen 
of van de Executive Committee-verga-
deringen, pamfletten en nieuwsbrie-
ven. Ik heb met name gekeken naar de 
houding van de ALRA ten opzichte van 
haar milieu en de abortus-SMI om te 
onderzoeken hoe de ALRA reageerde 
op de veranderingen in dat milieu.

Hoe succesvol was de ALRA?
Allereerst is het van belang om vast te 
stellen of de ALRA succesvol was toen 
de Abortuswet van 1967 werd inge-
voerd. Om die vraag te beantwoorden, 
komt William Gamsons definitie van 
succes voor een sociale beweging van 
pas. Hij definieert dit succes als volgt: 
‘In order for a movement to be succes-
sful they need to be accepted as a valid 
spokesman for its desired constituency 
by their antagonist and have gained the 
advantages, for example the passage of 
legislation, it set out to.’4 Op basis van 

4 William A. Gamson, ‘Defining movement 
“success’’’, in: Jeff Goodwin en James M. 
Jasper, The social movements reader: cases 
and concepts (z.p. 2003) 383-386, aldaar 
350. 

Afb. 2: A.L.R.A. News, februari 1939, eerste 
pagina. Bron: Wellcome Library Archives, SA/
ALR/A.2/2.
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die definitie kan gesteld worden dat de 
ALRA deels succesvol was, aangezien 
zij wel werd erkend als geldige woord-
voerder van het pro-abortuskamp door 
haar oppositie en haar doel heeft be-
haald. De aanname van de wet in 1967 
maakte abortus in aanzienlijk meer 
situaties legaal en de ALRA behaalde 
daarmee de pragmatische en beperk-
te doelen die zij zich gesteld had. In 
eerste instantie waren de pro-abor-
tusactivisten tevreden dat abortus nu 
toegankelijker was voor vrouwen. Dit 
veranderde echter in de loop van de 
jaren zeventig, waarna de houding van 
de ALRA richting de abortuswet ook 
minder positief werd en nieuwe pogin-
gen werden ondernomen om de Abor-
tuswet te hervormen. De Abortuswet 
van 1967 maakte abortus legaal als 
twee medische professionals hun goed-
keuring verleenden. Hiermee lag het 
agentschap niet bij de vrouw, maar bij 
de arts, wat een van de grootste kritiek-
punten van feministen op de Abortus-
wet was.5 Het is deels om die reden dat 
ALRA na aanname van de Abortuswet 
nog steeds gemotiveerd was om door te 
gaan als organisatie.

Het veranderende milieu 
Dat de ALRA niet geheel tevreden was 
met de uitkomst van de Abortuswet van 
1967, sluit aan bij de theorie van Stag-
genborg over SMO’s. Zij stelt namelijk 
dat, hoewel behaalde doelen kunnen 
leiden tot het einde van single-is-
sue-SMO’s, het ook kan betekenen 
dat nieuwe problemen ontstaan en de 
beweging een nieuw ‘strijdtoneel’ be-

5 Barbara Brookes, Abortion in England 1900-
1967 (Londen 2012) 156. 

treedt.6 Dit lijkt het geval te zijn voor de 
ALRA. Het nieuwe externe sociale en 
politieke milieu na goedkeuring van de 
Abortuswet maakte het voor de ALRA 
mogelijk om te blijven deelnemen aan 
de SMI van de abortusbewegingen. In 
het geval van de ALRA waren de meest 
invloedrijke actoren in haar milieu het 
parlement, tegenbewegingen, de ka-
tholieke kerk, verschillende medische 
organisaties en massamedia. De ALRA 
moest rekening houden met de manier 
waarop en mate waarin die actoren de 
publieke opinie beïnvloedden.
   Het milieu veranderde drastisch na 
de aanname van de Abortuswet. Te-
genbewegingen waren te laat met zich 
organiseren en konden daardoor geen 
echte weerstand bieden tegen de aan-
name. Toen de wet eenmaal was aange-
nomen, kwamen er wel veel anti-abor-
tusactivisten en dito organisaties op. 
The Society for the Protection of Un-
born Children en Life waren de belang-
rijkste en grootste anti-abortusorgani-
saties. Deze wisten een aanzienlijke 
aanhang op te bouwen door de media 
en publieke opinie met propaganda en 
lobbytechnieken te beïnvloeden. Beide 
organisaties waren gemotiveerd door 
religie, al ontkenden ze directe invloed 
van de katholieke kerk. De ALRA volg-
de de acties van haar tegenstanders op 
de voet. In de notulen van de Executive 
Committee Meeting van de ALRA tot 
de jaren zeventig is te zien dat SPUC 
en Life meermaals als specifieke pun-
ten op de agenda stonden.7 Door de 

6 Staggenborg, ‘Organizational and environ-
mental influences’, 207. 

7 ALRA, Minutes of Executive Committee 
Meeting, Thursday October 6, 1976, Wellcome 
Library Archives (Londen, hierna: WLA), SA/
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steun die deze bewegingen van de be-
volking kregen, werd de Abortuswet in 
de jaren zeventig en tachtig constant 
aangevallen. Door deze opkomst van 
tegenbewegingen veranderde het mi-
lieu en daarmee de rol die de ALRA 
erin speelde. De bedreiging van deze 
nieuwe tegenbewegingen zorgde ervoor 
dat de ALRA een defensieve houding 
aannam. In plaats van de legalisatie 
van abortus uit te breiden, moest zij nu 
het bestaan van de wet verdedigen.

Het milieu veranderde drastisch na 
de aanname van de Abortuswet.

Verhoudingen in de SMI
Na de Abortion Act van 1967 organi-
seerden niet alleen tegenstanders van 
de ALRA zich. Waar ALRA vóór 1967 
de enige organisatie was die streed 
voor aanpassing van de abortuswetten 
in het Verenigd Koninkrijk, kwamen 
daar na de Abortion Act nieuwe organi-
saties bij.8 Dit brengt ons bij de tweede 
factor die Staggenborg opstelde voor 
de blijvende deelname van een sociale 
beweging, namelijk de verhoudingen 
met gelijksoortige organisaties. Ge-
zamenlijk vormen die organisaties de 
SMI. Dit betekent niet dat de verschil-
lende abortusorganisaties binnen de 
industrie samenwerkten. Ondanks dat 
ze hetzelfde doel voor ogen hadden, 
waren er vaak ideologische verschillen 
die coalities moeilijk maakten.9 Het-

CCD/J/2/2. 

8 Staggenborg, ‘Organizational and environ-
mental influences’, 211. 

9 Suzanne Staggenborg, ‘Coalition work in 
the pro-choice movement: Organizational and 
environmental opportunities and obstacles’, 

zelfde geldt voor de ALRA en gelijk-
soortige organisaties. Omdat de ALRA 
in eerste instantie tevreden was met de 
Abortion Act, kwamen er al snel organi-
saties op die de ALRA te conservatief 
en niet ambitieus genoeg vonden.10 De 
organisatie werd door feministische 
tijdgenoten bovendien vaak getypeerd 
als elitair, pragmatisch en wederom 
niet radicaal genoeg.11

   De meest relevante organisatie die 
zich ook enkel op de uitbreiding van 
abortusrechten richtte, was de in 1975 
opgerichte National Abortion Cam-
paign. Om haar bestaan en deelname 
aan het abortusdebat te legitimeren, 
benadrukte de ALRA het verschil met 
de National Abortion Campaign. De 
ALRA beschreef zichzelf als de min-
der radicale van de twee en hoopte 
zo aanhang te winnen in het midden-
veld.12 De ALRA reageerde daarnaast 
op de kritiek van andere organisaties 
en paste in 1976 haar programma aan. 
Door onder andere als doel te stellen 
om de Britse wetgeving omtrent de me-
dische beëindiging van zwangerschap-
pen te veranderen, werd zij weer een 
organisatie die de wil had om de wet 
te veranderen, in plaats van slechts om 

Social Problems 33 (1986) 5, 374-390, aldaar 
375. 

10 Alan Henry Clarke, The abortion campaign: 
a study of moral reform and status protest. 
Dissertatie University of Nottingham (1984) 
18. 

11 Holger Nehring, ‘The growth of social 
movements’, in: Paul Addison en Harriet 
Jones, A companion to contemporary Britain, 
1939–2000 (Walden 2005) 389-406, aldaar 
391. 

12 ALRA, Minutes of the 1976 Annual 
General Meeting, 14 May, 1976, WLA, SA/
CCD/J/2/2. 
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de status quo te bevestigen.13

   Andere organisaties binnen de in-
dustrie, zoals de National Abortion 
Campaign, zorgden er dus voor dat de 
ALRA zich moest onderscheiden ten 
opzichte van die andere organisaties 
en zich opnieuw uit moest vinden. De 
belangrijkste manier om te blijven be-
staan voor de ALRA was om binnen 
haar SMI samenwerkingen aan te gaan. 
Nergens in haar documenten noemt de 
ALRA soortgelijke organisaties ook 
als competitie. De organisatie spreekt 
juist uit te willen samenwerken. De 
ALRA heeft na 1967 veelvuldig andere 
SMO’s binnen haar industrie voorzien 
van contacten en sprekers. Daarnaast 
organiseerde zij gezamenlijke confe-
renties, demonstraties en informatie-
dagen op scholen.14 De ALRA was zelfs 
direct betrokken bij de oprichting van 
de National Abortion Campaign.15 Het 
is deze gewilligheid tot samenwerking 
die de ALRA hielp voort te bestaan na 
de veranderingen in het milieu. 
 
Middelen van de ALRA
Door de jaren heen werd de ALRA 
steeds afhankelijker van samenwer-
kingen met gelijksoortige organisaties. 
De ALRA bleek na de aanname van de 
Abortion Act in 1967 niet meer in staat 
om in haar eentje een dergelijk succes 
te behalen. Dit kan worden verklaard 
met de derde factor die Staggenborg 

13 ALRA, Annual General Meeting, Constitu-
tion, 14 May 1976, WLA, SA/CCD/J/2/2. 

14 118 ALRA, Annual Report 1977, ‘Breaking 
Chains’, No. 3, September/October 1977, 
WLA, SA/ALR/B.27. 

15 ALRA, Recent campaign History, ‘Breaking 
Chains’ No.1, May-June 1977, WLA, SA/
ALR/B.27. 

opstelt voor het blijvende bestaan en 
de blijvende deelname van een social 
movement organisation: de beschik-
bare middelen. De middelen van de 
ALRA veranderden sterk na de Aborti-
on Act van 1967. Dit is te herleiden tot 
de eerder beschreven veranderingen in 
het milieu van de ALRA en de verhou-
dingen binnen haar SMI. De oppositie 
organiseerde zich en nam in omvang 
toe. Bovendien was de ALRA was niet 
langer de enige organisatie in de abor-
tus-SMI.

De gewilligheid tot  
samenwerking hielp de 
ALRA voort te bestaan.

De opkomst van organisaties zoals de 
National Abortion Campaign zorgde er-
voor dat de leden en aanhang gedeeld 
moesten worden. Het ledenaantal van 
de ALRA was nooit erg groot geweest 
en kende met circa duizend leden een 
piek in de jaren zestig.16 De lidmaat-
schapskosten vormden echter wel de 
grootste bron van inkomsten. In de ja-
ren zeventig en tachtig bleek echter dat 
die bron ontoereikend was. De vele te-
genaanvallen op de aangenomen Abor-
tion Act zorgde ervoor dat de ALRA 
campagnes moest financieren om de 
wet te verdedigen. Bovendien zorgde 
de concurrentie van gelijksoortige or-
ganisaties er in deze periode voor dat 
sponsoren, fondsen en donaties over 
verschillende SMO’s werden verdeeld. 
Om te blijven bestaan en de strijd voor 

16 Mayer N. Zald en John D. McCarthy, ‘Social 
movement industries: Competition and coope-
ration among movement organizations’, CSRO 
Working Paper, 5-6. 
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abortuswetgeving voort te zetten, moest 
de ALRA actie ondernemen om over 
voldoende middelen te beschikken. Zo 
werd in 1976 veelvuldig geprobeerd de 
inkomsten te verhogen door op te roe-
pen tot donaties. Met teksten als ‘We 
must have money to carry on. It's up 
to you’ en ‘ALRA will soon be forced 
to close [...] unless people like you 
help us to keep on fighting’ werd de 
achterban aangespoord tot donaties.17 
In 1977 werd de ‘400 Club’ opgericht, 
een loterij waarbij mensen voor een 
pond per maand iedere maand weer 
kans maakten om dertig pond te win-
nen.18

   Desondanks bleef ook gedurende de 
jaren negentig de roep om meer geld 
bestaan en werd het kleine ledenbe-
stand meermaals opgeroepen te do-
neren om de organisatie draaiende te 
houden.19 In 2003 besloten de ALRA 
en de National Abortion Campaign 

17 ALRA, ‘We must have money to carry on. 
It’s up to you.’, Pamphlet, 1976, WLA, SA/

CCD/J/2/2. 
18 ALRA, Annual Report: Financial report 
1977, Breaking Chains No. 3, September/Oc-
tober 1977, WLA SA/ALR/B.27. 

19 ALRA, 25th Anniversary Appeal pamphlet 
1992, WLA SA/CCD/J/2/2/.

te fuseren onder de naam Abortion 
Rights. Uit brieven blijkt dat beide 
organisaties nog altijd worstelden om 
fondsen aan te trekken en daarom 
werd besloten dat ze een betere en 
sterkere organisatie konden vormen 
wanneer ze hun middelen, expertise, 
leden en contacten combineerden in 
plaats van erom te concurreren.20 Veel 
van de pro-abortusbewegingen van de 
jaren zeventig en tachtig zijn opgehe-
ven of hebben nieuwe doelen. De Na-
tional Abortion Campaign en de ALRA 
hebben echter nog steeds hetzelfde 
doel en hun samensmelting betekent 
dat Abortion Rights nu de enige sin-
gle-issue-pro-abortusbeweging in het 
Verenigd Koninkrijk is. Hiermee is de 
pro-abortus-SMI ten einde gekomen.

Conclusie 
De casus van de ALRA is zeer rele-
vant. Hij laat zien dat een SMO ook na 
behalen van gestelde doelen kan blij-
ven bestaan door zich succesvol aan 
te passen. Daarnaast maakt de ALRA 
deel uit van het het debat over abortus 
dat vandaag nog steeds leeft en waar-
schijnlijk niet snel zal verdwijnen. De 
lange levensduur van dit debat heeft 
zeker invloed op het vermogen van 
organisaties die zich uitsluitend op 
abortus richten om zo lang te blijven 
bestaan. Het succesvolle en blijvende 
bestaan van de ALRA roept ook vragen 
op over andere single-issue-organisa-
ties. Het zou daarom voor vervolgon-

20 Abortion Rights, ‘Letter from Alice Ri-
chardson and Barbara Chandler Co-Charis 
Abortion Rights to Tina Walker Joseph Rown-
tree Reform Trust’, Abortion Rights Charter for 
abortion access and quality provision, 2003, 
WLA SA/ALR/H.77. 

Afb. 3: Vijf National Abortion Campaign-but-
tons, Verenigd Koninkrijk, 1970. Bron: 
National Abortion Campaign/Science Museum, 
Londen, L0059391.
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derzoek interessant zijn om te kijken 
naar single-issue-organisaties die deel 
uitmaken van een ander debat om de 
invloeden op de continuïteit van deze 
SMO’s volledig te begrijpen.

Met de samensmelting is de 
pro-abortus-SMI ten einde 
gekomen.

Ook wanneer enkel de ALRA wordt 
bestudeerd, bestaan er nog enkele pro-
blemen bij het trekken van een volle-
dige conclusie. Zo is het ALRA-archief 
is niet volledig toegankelijk en niet 
compleet. Doordat dit artikel zich om 
deze reden maar op een beperkte tijd-
speriode kon richten, zitten er gaten in 
het overkoepelende verhaal.
   Echter, wat er wel geconcludeerd kan 
worden, is dat de ALRA erin geslaagd 
is om zich aan te passen aan een ver-
anderend milieu en aanzienlijke ob-
stakels te overwinnen. Hierdoor kon 
de organisatie na de aanname van de 
Abortuswet in 1967 doorgaan. De pas-
sie en toewijding van enkelen maakt 
dat vrouwen in het Verenigd Koninkrijk 
nog steeds een organisatie achter zich 
hebben staan die strijdt voor een wet 
die het mogelijk maakt dat vrouwen zelf 
over hun lichaam kunnen beslissen. 

Esther Martens rondde dit collegejaar 
haar bachelor geschiedenis af. Aan het 
einde van haar bachelor studeerde ze in 
Londen, waar ze ook archiefonderzoek 
deed. Dit artikel is een bewerking van 
haar bachelorscriptie die uit dat archie-
fonderzoek voortgekomen is.
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Recensie

In De boekhandel van de wereld gaan 
historici Andrew Pettegree en Arthur 
der Weduwen op zoek naar verborgen 
schatten uit de Gouden Eeuw. En nee, 
dat zijn geen schilderijen van Rem-
brandt of Vermeer, maar boeken uit het 
dagelijks leven van de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden. Pette-
gree en Der Weduwen laten zien dat 
boeken een belangrijke rol speelden in 
deze tijd. Door gebruik te maken van 
bronnen zoals advertenties in kranten, 
aankondigingen van boekveilingen en 
boedelinventarissen openen de au-
teurs een schatkist aan informatie over 
de boekenwereld van de zeventiende 
eeuw.
   De zeventiende eeuw was een eeuw 
waarin driftig werd gedrukt, gehan-
deld en gelezen. Door de opbloeiende 
welvaart en het goed geregelde onder-
wijssysteem was het voor veel mensen 
mogelijk om boeken te lezen of aan te 
schaffen. Dit waren vooral pragmati-
sche boeken – zelfhulpboeken waren, 
net als nu, heel populair. Nederlanders 
waren ook niet op hun mondje gevallen 
en schreven een stortvloed aan pam-
fletten om hun onvrede over politieke 
situaties te uiten. De zeventiende eeuw 
was ook een tijd van zeereizen. Verha-
len over gevaarlijke tochten en vreem-
de landen inspireerden veel schrijvers 

en fascineerden lezers. Het reisjour-
naal van Bontekoe werd daardoor een 
ware bestseller. Tel daarbij op dat re-
ligieuze conflicten zorgden voor een 
breed scala aan theologische verhan-
delingen en je kan je een voorstelling 
maken van de rijkdom van de Neder-
landse boekenmarkt.

De zeventiende eeuw was een 
eeuw waarin driftig werd ge-
drukt, gehandeld en gelezen.
 Met hun economische en culturele 
analyse van dit fenomeen schijnen Pet-
tegree en Der Weduwen een verhelde-
rend licht op deze ondergewaardeerde 
kant van de Nederlandse geschiedenis. 
Ze zetten nauwgezet uiteen hoe de boe-
kenmarkt eruitzag, waardoor de Repu-
bliek het epicentrum van de boekdruk-
kunst in Europa werd en waarom juist 
Nederlanders zoveel lazen. Hiervoor 
gebruiken ze aanstekelijke voorbeel-
den en mooie illustraties. Ze vertellen 
over een VOC-schip dat met een ruim 
tjokvol boeken naar Oost-Indië voer en 
over een kolonist in Amerika die zijn 
moeder vroeg wat boeken te sturen 
voor zijn gemeenschap. Ze schilderen 
hiermee een boeiend beeld dat niet al-
leen interessant is voor de wetenschap, 
maar ook voor het brede publiek. Met 

Stukgelezen boeken als de ware 
schatten van de Gouden Eeuw

Dasja Zonneveldt
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name het brongebruik van Pettegree 
en Der Weduwen is sterk. De auteurs 
richten hun aandacht namelijk op boe-
ken die de tand des tijds niet hebben 
doorstaan en alleen maar indirect aan 
ons zijn overgeleverd. Dit waren name-
lijk de boeken die veel gelezen en ge-
bruikt werden. Zo weten ze tot nieuwe 
inzichten te komen over de geschiede-
nis van boeken en hun lezers. 
   Nadeel aan De boekhandel van de 
wereld is de taaiheid van de materie. 
Ondanks alle boeiende voorbeelden 
kunnen de auteurs wat langdradig zijn, 
bijvoorbeeld door de overdaad aan bio-
grafische informatie. Daarnaast is het 
verhaal erg eurocentrisch – onder ‘de 
wereld’ verstaan de auteurs alleen het 
Westen en westerse kolonies. Ook ver-
gelijken Pettegree en Der Weduwen de 
Nederlandse situatie weinig met die in 
andere landen. Het boek geeft wel een 
compleet beeld van de Nederlandse 
boekhandel in de lange zeventiende 
eeuw, maar mist soms het internatio-
nale aspect waar de titel van het boek 
wel naar hint. Voor de liefhebber van 
boeken en de geschiedenis ervan is het 
in ieder geval een aanrader. 

Afb. 1: Andrew Pettegree en Arthur der Wedu-
wen, De boekhandel van de wereld: drukkers, 
boekverkopers en lezers in de Gouden Eeuw. 
Atlas Contact, Amsterdam, 2019. 624 pagina’s, 
€39,99. 
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Recensie

De dit jaar uitgekomen Netflix-serie De 
Bende van Jan de Lichte is een Vlaamse 
serie over een struikrover en bendelei-
der, genaamd Jan de Lichte, en speelt 
zich af in de achttiende eeuw rondom 
een onbenoemd Vlaams stadje. De se-
rie kenmerkt zich door prachtige histo-
rische decors, mooie kostuums en een 
grote verscheidenheid aan karakters: 
een plezier voor het oog. Althans, het 
oog van een niet-historicus. Dat films 
en series die zich afspelen in het verle-
den niet altijd even historisch betrouw-
baar zijn, moge duidelijk zijn. Dat is 
ook het geval in De Bende van Jan de 
Lichte. De anachronistische potpourri 
die de serie is, van negentiende-eeuws 
Amerikaans vrijheidsdenken tot twin-
tigste-eeuwse, is door historici al in 
kaart gebracht.1 Interessanter is het om 
te kijken naar de literaire verbeelding 
van Jan de Lichte en hoe deze serie 
daarop aansluit.
   Er zijn vier literaire werken versche-
nen waarin het karakter Jan de Lichte 
een hoofdrol speelt. Dat begon al in 
1874 met een volksboek, waarin ver-
halen over Jan werden verteld ter ver-
maak van het ‘gewone’ volk. In 1957 
schreef Louis Paul Boon het boek De 

1 Elwin Hofman, ‘Waarom The Crown niet in 
Nederland gemaakt kan worden’ (versie 21 
maart 2020), https://www.trouw.nl/cultuur-me-
dia/waarom-the-crown-niet-in-nederland-ge-
maakt-kan-worden~b87b7b3b/ (2 februari 
2020). 

bende van Jan de Lichte, dat als basis 
heeft gediend voor zowel de serie uit 
2020 als een toneelstuk, een musical 
en een stripreeks. Ook schreef Boon 
een vervolg.

Er is in de serie een sterk 
Jezus-motief te ontwaren.

Waar in 1874 de verhalen slechts tot 
vermaak dienden, was er in de boeken 
van Boon al duidelijker sprake van een 
historische plaatsing van Jan de Lichte 
in een langere traditie van opstande-
lingen. Jan de Lichte is in zijn boeken 
niet slechts een struikrover en een 
bendeleider, maar ook een opstande-
ling. Hij is iemand die opstaat tegen de 
aristocratie en de Franse bezetter. Jan 
wordt het toonbeeld van de keerzijde 
van de Verlichting: van de armoede en 
de onrechtvaardigheid. En dat beeld 
werd nog eens versterkt door de vele 
bewerkingen. Dat zette de transforma-
tie van Jan de Lichte naar de Vlaamse 
Robin Hood in. Niet alleen het werk 
van Boon en de daarop gebaseerde 
bewerkingen zorgden voor die trans-
formatie. Ook Hugo Claus schreef een 
gedicht over Jan de Lichte - ‘Het gebed 
van Jan de Lichte’ - waarin dit beeld 
wordt bevestigd.
   De serie kan wel gezien worden als 
het slotstuk van de verheerlijking van 
Jan. Naast een sterk robinhoodmotief, 

Jan, Robin of Jezus…?
Daan Elling

https://www.trouw.nl/cultuur-me-dia/waarom-the-crown-niet-in-nederland-ge-maakt-kan-worden~b87b7b3b/
https://www.trouw.nl/cultuur-me-dia/waarom-the-crown-niet-in-nederland-ge-maakt-kan-worden~b87b7b3b/
https://www.trouw.nl/cultuur-me-dia/waarom-the-crown-niet-in-nederland-ge-maakt-kan-worden~b87b7b3b/
https://www.trouw.nl/cultuur-me-dia/waarom-the-crown-niet-in-nederland-ge-maakt-kan-worden~b87b7b3b/
https://www.trouw.nl/cultuur-me-dia/waarom-the-crown-niet-in-nederland-ge-maakt-kan-worden~b87b7b3b/
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dat bijvoorbeeld naar voren komt wan-
neer Jan belet dat een bedelaarskind 
verminkt wordt door zijn ouders ‘om-
dat een gezond kind niet kan bedelen’, 
is er ook een Jezus-motief in de serie 
te ontwaren. Niet alleen zou de acteur 
die Jan speelt, met zijn lange haar en 
intense blik, ook prima in een rema-
ke van The Passion of Christ kunnen 
schitteren, de kijker wordt ook doodge-
gooid met verwijzingen naar het bijbel-
se verhaal over Jezus. Naar verloop van 
tijd wordt in de serie duidelijk dat Jan 
de Lichte niet langer een struikrover of 
een banneling is, maar De Goedheid 
Zelve, een verlichte revolutionair avant 
la lettre, het Vlaamse Lams Gods.

Afb. 1: hoofdrolspeler Matteo Simoni als Jan 
de Lichte. Bron: De Persgroep.
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Recensie

 
‘A quel point on a du mal à les enterrer, 
hein?’
‘Het is echt wel moeilijk ze te begra-
ven, niet?’1

Het leven van beroemde mensen be-
hoort tot het publieke domein. De 
verbondenheid van het fysieke en po-
litieke lichaam van deze figuren stopt 
echter niet zodra het eerste de laatste 
adem uitblaast. Luc Rasson, emeritus 
hoogleraar Franse literatuurgeschie-
denis aan de Universiteit Antwerpen, 
onderzoekt in zijn boek Het lijk van de 
dictator de levendige geschiedenis van 
overleden dictators. Als dark tourist 
bezoekt hij de plekken die een essenti-
ele rol hebben gespeeld in het sterven 
en de postume avonturen van Mussoli-
ni, Pétain en Franco. Rasson stelt dat 
‘het lijk van de dictator polariseert’ en 
probeert te achterhalen hoe een stof-
felijk overschot speelbal en actor kan 
zijn in latere politieke conflicten.2

   

1 Jean-Yves Le Naour in een interview met 
Luc Rasson, Het lijk van de dictator. Fran-
co, Mussolini, Pétain (Antwerpen 2020) 
255. 

2 Rasson, Het lijk van de dictator, flap-
tekst. 

   Het boek opent met een meeslepen-
de introductie over het ontbrekende 
been van Descartes, de ontvreemde 
hersenen van Voltaire en het geveilde 
penisfragment van Napoleon. In een 
schrijfstijl die een thriller niet zou mis-
staan, beschrijft Rasson de illegale op-
gravingen van de lijken van Mussolini 
en Pétain door latere politieke sympa-
thisanten. Rasson toont het belang van 
onderzoek naar de postume carrière 
van dictators aan en behandelt ver-
volgens in drie hoofdstukken de drie 
belangrijkste Latijnse dictators uit de 
twintigste eeuw. 
 
De schrijfstijl zou een thriller 
niet misstaan.

Hij biedt hierbij een schets van de 
politieke situatie rond de periode van 
machtsverlies of overlijden, maar be-
schrijft ook kleine gebeurtenissen die 
de laatste momenten van de dictators 
tekenen. Deze kleine details maken 
het boek aangrijpend. Daarbij bevat 
ieder hoofdstuk interviews en gesprek-
ken met onder andere historici en mo-
derne politieke volgelingen. Het eerste 
hoofdstuk bevat zelfs een interview 
met Mussolini’s buitenechtelijke doch-
ter, die bijna tot het laatste ogenblik 

Een levendige geschiedenis van 
overleden dictators

Fabienne Maraite
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aan Mussolini’s zijde stond.
   Hoewel Het lijk van de dictator op 
dramatische wijze de laatste dagen van 
een gevallen dictator, of, zoals Mussoli-
ni zichzelf beschreef, un tragico cada-
vere vivante (‘een tragisch levend lijk’) 
illustreert, lijkt de rode draad in het 
boek verloren te gaan in de sensatie. 
Talloze theorieën over de laatste uren 
van dictators worden gewikt en gewo-
gen, om enkel zijdelings en impliciet 
bij te dragen aan het idee dat de dood 
en postume behandeling van het stoffe-
lijk overschot van het grootste politieke 
belang is. Rasson noemt ‘het lijk van 
de dictator’ de werkhypothese van het 
boek, maar laat in verhouding met het 
overlijdensproces een beperkte analy-
se los op latere (post-1945) reacties op 
‘het lijk’. Zo volstaat hij in het geval 
van Mussolini en Pétain met een korte 
beschrijving van de omgang van late-
re regeringen en staatshoofden met de 
laatste rustplaatsen. Franco’s recente 
verplaatsing van de Vallei van de Ge-
vallenen naar El Pardo-Mingorrubio 
wordt daarentegen wel wat uitgebrei-
der uitgelicht.
   Kortom, het boek is een meeslepend 
verhaal over leven, sterven en wat hier-
op kan volgen. Het lijk van de dictator 
is voor een breed publiek interessant. 
Rassons interviews, bronnen en be-
schrijving van de historische context 
bieden voor ieder iets nieuws om te 
ontdekken. De insteek van het werk is 
origineel en zal menigeen aanzetten tot 
verdere ontdekking van de levendige 
geschiedenis van overleden figuren.

Afb. 1: Luc Rasson, Het lijk van de dictator. 
Franco, Mussolini, Pétain. Uitgeverij Vrijdag, 
Antwerpen, 2020. 432 pagina’s, €29,95.
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