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Voor u ligt een bijzonder gevarieerd 
nummer van Aanzet. Zo behandelen 
de artikelen uiteenlopende onderwer-
pen, van een visioen van een negende-  
eeuwse monnik en de verschillen in de 
beeldvorming van de Russische straf-
kampen de katorga en de goelag, tot 
de achtergrond van het pro-Israëlische 
standpunt van Nederland in de Okto-
beroorlog. 

Daarnaast heeft dit nummer een 
dossier, ‘Van Nederlands-Indië naar 
Indonesië’, waarin twee artikelen en 
een nieuwe rubriek de dekolonisatie 
van Nederlands-Indië belichten. Het 
artikel van Bastiaan Nugteren laat de 
eerste tendensen richting dekoloni-
satie zien door de nationalisering van 
het koloniale geschiedenisonderwijs in 
Nederlands-Indië te behandelen (1900-
1942). Maya Wester bespreekt vervol-
gens de uitwerking van de dekolonisa-
tie in haar onderzoek naar de gevolgen 
van de economische dekolonisatie voor 
het Amerikaanse olieraffinaderijbedrijf 
Stanvac (1945-1970). 

Het dossier wordt aangevuld door 
de nieuwe rubriek ‘Beeldspraak’, waar-
in docenten van de Universiteit Utrecht 
aan het woord komen over de niet-tek-

stuele bronnen die hen hebben gehol-
pen of geïnspireerd bij hun historisch 
onderzoek. Dr. Remco Raben, gespeci-
aliseerd in Indonesië en haar dekoloni-
satie, bijt de spits af.

Bijzonder aan dit nummer is ook 
dat wij afscheid nemen van de rubriek 
‘Koken met Marietje’. Dat doen we met 
een laatste, bijzondere versie van deze 
rubriek, waarin we em. prof. jkvr. dr. 
Johanna Maria van Winter niet alleen 
hartelijk danken voor haar enthousiaste 
bijdrage aan Aanzet de afgelopen jaren, 
maar haar ook nog één en ander vroe-
gen over haar bijzondere specialisatie, 
en liefde voor, Middeleeuws koken.  

Naast ‘Beeldspraak’ introduceert 
Aanzet dit nummer de nieuwe rubriek 
‘Geschiedenis als Toekomst’, waarin het 
toekomstperspectief van de student Ge-
schiedenis centraal staat. Waar komen 
jonge historici zoal terecht en hoe ge-
bruiken ze hun studie bij hun nieuwe 
baan? Dit nummer spraken we met 
promovenda Hanneke Takken in ‘Pro-
moveren als Toekomst’. 

Al met al biedt dit nummer met zijn 
verschillende invalshoeken en onder-
werpen voor elk wat wils. 

Heel veel leesplezier gewenst!

Redactioneel
Paula Hendrikx
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De koloniale         
geschiedenisles
Het geschiedenisonderwijs in Nederlands-Indië (1900-1940)

Bastiaan Nugteren

Geschiedenis is een vakgebied dat erg gevoelig is voor politieke op-
vattingen. Een geschiedverhaal kan macht legitimeren en het verle-
den manipuleren. De werking van dit proces komt goed naar voren 
in het koloniale geschiedenisonderwijs in Nederlands-Indië. Hoewel 
er gedurende de eerste vier decennia van de twintigste eeuw steeds 
meer aandacht kwam voor de inheemse geschiedenis van de Indo-
nesische archipel, laat dit artikel zien dat Nederland het onderwijs 
bleef gebruiken om zijn koloniale macht te legitimeren.

A
R

TI
K

EL

DOSSIER: VAN NEDERLANDS-INDIË NAAR INDONESIË



 4 

Na eeuwen van koloniale onderdruk-
king in Nederlands-Indië, kondigde 
de Nederlandse kolonisator in 1901 
een nieuwe ‘ethische politiek’ af. De 
Nederlanders zouden, vol zelfvertrou-
wen en met de beste bedoelingen voor 
de ‘inlanders’, de inheemse bevolking 
gaan helpen zich te ontwikkelen tot een 
modernere beschaving. Door middel 
van investeringen in de landbouw, de 
gezondheidszorg en met name het on-
derwijs moest zowel de economische als 
de geestelijke welvaart van de inheemse 
bevolking verbeterd worden. 

Het Nederlandse equivalent van de 
White Man’s Burden bleek in de prak-
tijk echter niet zo makkelijk uitvoer-
baar te zijn. Al snel botste deze liberale 
koerswijziging op de oude koloniale 
machtsstructuren. De koloniale staat 
was immers gebouwd op onderdruk-
king en dwang, wat niet samenging met 
de liberale waarden van vrijheid en ge-
lijkheid.1 Zouden opgeleide en ontwik-
kelde inheemsen niet door de scheve 
machtsverhoudingen in de koloniale 
staat heen kunnen prikken met opstand 
tot gevolg? Voorzichtigheid en geleide-
lijkheid waren dan ook vereist bij het 
uitvoeren van de ethische politiek, om 
zo de controle over de Nederlands-Indi-
sche maatschappij in stand te houden. 

De invulling die aan ‘de moderne In-
dische beschaving’ gegeven moest wor-

1  F. Cooper en A. L. Stoler, Tensions of 
Empire. Colonial Cultures in a Bourgeois 
World (Los Angeles en Londen 1997), 2-3.

den, was daarnaast een belangrijk vraag-
stuk voor de uitvoering van de ethische 
politiek. Moest de inheemse bevolking 
simpelweg meer op de 
Europeanen gaan lijken? 
Of moest er in het ko-
loniale onderwijs juist 
Indische cultuur onder-
wezen worden, ondanks 
het gevaar dat inheem-
sen zo tot nationalisti-
sche ideeën geïnspireerd 
konden worden? De 
koloniale overheid koos 
ervoor het onderwijs te 
‘verinlandsen’ of, in Ne-
derlandse beleidstermen, 
te ‘nationaliseren’.2 Tegen 
de achtergrond van de 
nationalistische protesten van de jaren 
twintig door onder andere Soekarno 
is dit achteraf gezien een opmerkelijke 
stap geweest. Had de koloniale over-
heid deze protesten niet juist uitgelokt 
door het geven van nationalistisch on-
derwijs?  Kortom, waarom werd deze 
beslissing genomen door een koloniale 
staat die ook zijn eigen macht moest 
waarborgen?  

2  Vanaf hier zal de term ‘nationalisering’ 
aangehouden worden om de verschuiving 
naar de inheemse geschiedenis en 
cultuur binnen het koloniale onderwijs 
aan te duiden. Dit is de term die de 
onderwijsbeleidsmakers van de Nederlands-
Indische staat in hun beleidsdocumenten 
zelf gebruikten om deze ontwikkeling te 
benoemen. 

De Oer-
Javanen 
werden 
doorgaans 
beschreven 
als een 
barbaars 
volk
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Een analyse van het geschiedon-
derwijs in Nederlands-Indië brengt de 
spanningen tussen koloniale macht, 
liberale idealen én de nationalisering 
samen. Geschiedenis is immers een vak 
dat erg gevoelig is voor politieke denk-
beelden. De kennis van het verleden 
van de Indonesische archipel die werd 
overgebracht aan de inheemse bevol-
king wekt dan ook een aantal cruciale 
vragen op. Hoe verklaarde de koloniale 
overheid bijvoorbeeld de vroegere suc-
cesvolle beschavingen op Java, zoals het 
rijk van Maja Pahit uit de veertiende 
eeuw, terwijl de koloniale staat zich bij 
uitstek presenteerde als de voornaamste 
beschavingsbrenger? En hoe legitimeer-
de de onderdrukkende Nederlandse 
kolonisator eigenlijk zijn eigen vroegere 
aanwezigheid in de Indonesische archi-
pel? Zoals zal blijken, zorgde vooral de 
gewiekste manier waarop de Nederlan-
ders het geschiedverhaal van de Indo-
nesische archipel presenteerden ervoor 
dat de koloniale geschiedenisles voor 
inheemse leerlingen niet conflicteerde 
met het koloniale gezag. Voordat ik 
aandacht besteed aan deze gemanipu-
leerde geschiedenisverhalen, is een kort 
overzicht van de ontwikkelingen in het 
koloniale onderwijs noodzakelijk.

Een ‘weg tot het Westen’
Het door de koloniale staat georgani-
seerde onderwijs voor inheemsen ver-
keerde rond 1900 in een zeer primitieve 

staat. Het aanwezige onderwijs  richtte 
zich vooral op de Europese jeugd. Pas 
vanaf 1907 breidde de koloniale over-
heid het onderwijs uit tot een serieus 
functionerend onderwijssysteem waar-
in ook ruimte was voor de inheemse 
bevolking. Daarbij werd het onderwijs 
voor Europeanen en inheemsen op een 
duidelijke manier gescheiden. Europe-
anen gingen naar de Europese Lagere 
School (ELS) en de Hogere Burger-
scholen (HBS), terwijl de inheemsen 
de Hollands-Inlandse School (HIS), de 
Algemeene Middelbare School (AMS) 
en de Muloscholen bezochten. 

Bij de uitbreiding van het inheemse 
onderwijs  in de periode van 1900 tot 
1920 is een sterke verwestersing van de 
inhoud van de opleidingen zichtbaar. 
In plaats van de inheemse kinderen 
wegwijs te maken in de eigen taal en 
cultuur werd het lesprogramma steeds 
Nederlandser. De sociaaleconomische 
achtergrond van Nederlands-Indië 
speelde in deze ontwikkeling een be-
langrijke rol.3 Door de uitbreiding van 
het ambtenarenapparaat en de intensi-
vering van de Nederlands-Indische eco-
nomie in deze periode, nam de vraag 
naar westers opgeleide inheemse werk-
krachten aanzienlijk toe. Een zo westers 
mogelijk onderwijs werd op deze ma-

3  H. Kraemer, ‘Het Volksonderwijs en 
de Crisis’, in: Koloniale Studiën. Tijdschrift 
van de Vereeniging voor studie van Koloniaal-
Maatschappelijke Vraagstukken (Batavia 
1933), 113-144.
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nier voor de inheemse leerlingen een 
weg tot een redelijk betaalde baan, of-
wel een ‘weg tot het Westen’.4 

Ondanks de verhoogde kans die 
de inheemse bevolking zo kreeg op 
een carrière in dienst van de koloniale 
overheid of het Nederlands-Indische 
bedrijfsleven, zagen de koloniale on-
derwijsbeleidsmakers de verwestersing 
van het inheemse onderwijs vanaf 1920 
steeds meer als een probleem. De kolo-
niale overheid was bang dat westers op-
geleide inheemsen ontworteld zouden 
raken van hun sociale en culturele om-
geving, waardoor zij vatbaarder zouden 
zijn voor radicale politieke opvattingen. 
Het onderwijs moest weer genationali-
seerd worden, wat inhield dat er meer 
nadruk moest komen op de Indische 
taal, cultuur en geschiedenis.5 Een goed 
opgeleide culturele elite zou vervolgens 
een vuist kunnen maken tegen commu-
nistische en nationalistische ideeën die 
tijdens de jaren twintig op groeiende 
steun van de maatschappij konden re-
kenen.

Ondanks het belang van de natio-
nalisatie van het inheemse onderwijs, 
werd de beleidswijziging halfslachtig 

4  Kees Groeneboer, Weg tot het Westen. 
Het Nederlands voor Indië 1600-1950 
(Leiden 1993), 467-468. 
5  O. van der Plas, ‘Nota-van der Plas’, 7 
december 1927, in: S.L. van der Wal, Het 
Onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-
1914. Een bronnenpublikatie (Groningen 
1963), 437-438.

en vrij passief uitgevoerd. Gedurende 
de jaren twintig werd er bijvoorbeeld 
alleen een inheemse taal- en cultuur-
afdeling toegevoegd aan de AMS, die 
uiteindelijk weinig populariteit kende 
doordat er geen aansluitende univer-
sitaire studie bestond. Plannen voor 
een dergelijke studie waren er wel: de 
oprichting van een universitaire facul-
teit Geesteswetenschappen stond op 
de planning. Deze faculteit opende na 
jarenlange vertraging pas in 1941 en is 
daardoor kenmerkend voor het natio-
naliseringsbeleid vanaf de jaren twintig. 
De nationalisering van het onderwijs 
werd constant vertraagd door eindeloze 
debatten tussen de onderwijsspecia-
listen van de koloniale overheid. Een 
volledige herziening van het onderwijs-
beleid heeft dan ook nooit plaats gevon-
den. De westerse insteek van het kolo-
niale onderwijs bleef zo een dominante 
positie behouden. 

Het geschiedenisonderwijs ter 
discussie 
De tendensen van verwestersing en 
nationalisering in respectievelijk 1900-
1920 en 1920-1940 zijn ook zichtbaar 
in het koloniale geschiedenisonderwijs. 
De koloniale overheid probeerde vanaf 
1921 meer aandacht te besteden aan 
geschiedenislessen over de prekoloniale 
tijd. Deze verschuiving is deels verbon-
den met de historiografische stand van 
zaken met betrekking tot de Indonesi-

DOSSIER
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sche archipel destijds. In de negentien-
de eeuw was er weinig bekend over de 
prekoloniale geschiedenis. De geschied-
schrijving over de Indonesische archipel 
begon daarom met de komst van de Eu-
ropeanen naar Zuidoost-Azië, totdat de  
archeologie aan het begin van de twin-
tigste eeuw een groeispurt onderging. 
Er kwam meer kennis beschikbaar over 
de prekoloniale geschiedenis, waardoor 
ook deze historische periode behandeld 
kon worden in het geschiedenislokaal.

Het koloniale geschiedenisonderwijs 
behelsde van 1900 tot 1920 voorna-
melijk een westerse benadering van het 
verleden. Spottend noemden critici het 
vak geschiedenis dan ook ‘compagnies 
geschiedenis’. Door de toenemende 
politieke onrust in de jaren twintig be-
gon de koloniale overheid zich zorgen 
te maken over de aard van het geschie-
denisonderwijs. Het gevaar bestond dat 
de inheemse leerlingen hun interesse 
voor het vak zouden verliezen als de les-
stof alleen over de grote daden van de 
Nederlanders zou blijven gaan. Zonder 
een beeld van de geschiedenis van eigen 
volk en cultuur konden de inheemse 
leerlingen vatbaar worden voor onge-
wenste communistische of nationalisti-
sche ideeën. 

Het Java-Instituut, een toonaange-
vend cultureel instituut in Nederlands-
Indië, deelde de opvatting dat er iets 
mis was met het geschiedenisonderwijs. 
Op een congres in 1921 bediscussi-
eerden enkele onderwijsspecialisten 

vanuit verschillende hoeken van de sa-
menleving de te volgen koers van het 
geschiedenisonderwijs. Uit de gepubli-
ceerde adviezen voor dit congres wordt 
duidelijk dat er twee 
kampen waren.6 
Enerzijds waren Eu-
ropese onderwijsspe-
cialisten van mening 
dat het geschiedenis-
onderwijs gebaseerd 
moest worden op 
wetenschappelijke 
feiten en daar niet 
van af mocht wij-
ken. Traditionele 
mythen en legendes 
mochten niet behan-
deld worden in de 
koloniale geschiede-
nisles, aangezien zij 
als onbetrouwbare 
bronnen  werden 
gezien. Anderzijds 
waren enkele natio-
nalistische inheemse 
onder wi j s spec ia -
listen van mening 
dat juist de oude 
mythen en legenden van grote waarde 
waren voor het vak geschiedenis. De 

6  Java-Instituut, ‘Congres Java-Instituut, 
te houden te Bandoeng 17-19 juni 1921. 
Preadviezen: over de noodzakelijkheid 
van geschiedenis-onderwijs’, in: Djawa: 
tijdschrift van het Java-Instituut, Deel 1-4, 
17 juni 1921.

De 
Nederlanders 
moesten 
vergeleken 
worden met 
de Romeinen, 
die niets 
anders 
wilden 
dan de 
barbaren tot 
ontwikkeling 
brengen
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moralistische boodschappen die deze 
babads (kronieken) doorgaven, zouden 
van grote opvoedende waarde zijn voor 
de inheemse jeugd. Men was het er wel 
over eens dat de schoolboeken een te 
beperkte inhoud bezaten. De geschie-
denishandboeken waren te veel gericht 
op de ‘Hollandse tijd’, terwijl de preko-
loniale periode slechts kort behandeld 
werd. De consensus luidde dat er iets 
moest veranderen; de geschiedenisles 
moest inheemser worden.

Voor sommige critici van het onder-
wijsbeleid bleef het niet bij debatteren. 
Aan het begin van de jaren twintig werd 
een tweetal particuliere onderwijsbewe-
gingen opgericht. Zij namen het heft in 
eigen handen en stichtten onderwijs-

voorzieningen waar meer nadruk werd 
gelegd op de inheemse taal, cultuur en 
geschiedenis. Uit spot en wantrouwen 
doopte de koloniale overheid deze par-
ticuliere scholen om tot ‘wilde scholen’, 
aangezien zij buiten de richtlijnen van 
het gouvernementsonderwijs opereer-
den.7

De eerste van deze bewegingen was 
de Taman Siswa van de inheemse na-

7     Bron afbeelding 1: http://
upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/2/22/COLLECTIE_
TROPENMUSEUM_%27De_heer_Soer-
joadipoetro_houdt_een_voordracht_over_
de_school_van_Tagore_voor_o.a._kweke-
lingen_van_het_Nationaal_Onderwijs_
Instituut_%27Taman_Siswa%27_te_Ban-
dung_Java%27_TMnr_10002308.jpg

Een klaslokaal van een Taman Siswa school. In tegenstelling tot de strenge hierarchie tussen schoolmeester en leerlingen bij 
de koloniale school, bevond de Taman Siswa leraar zich meer tussen de leerlingen.7

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/COLLECTIE_TROPENMUSEUM_%27De_heer_Soer�joadipoetro_houdt_een_voordracht_over_de_school_van_Tagore_voor_o.a._kweke�lingen_van_het_Nationaal_Onderwijs_Instituut_%27Taman_Siswa%27_te_Ban�dung_Java%27_TMnr_10002308.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/COLLECTIE_TROPENMUSEUM_%27De_heer_Soer�joadipoetro_houdt_een_voordracht_over_de_school_van_Tagore_voor_o.a._kweke�lingen_van_het_Nationaal_Onderwijs_Instituut_%27Taman_Siswa%27_te_Ban�dung_Java%27_TMnr_10002308.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/COLLECTIE_TROPENMUSEUM_%27De_heer_Soer�joadipoetro_houdt_een_voordracht_over_de_school_van_Tagore_voor_o.a._kweke�lingen_van_het_Nationaal_Onderwijs_Instituut_%27Taman_Siswa%27_te_Ban�dung_Java%27_TMnr_10002308.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/COLLECTIE_TROPENMUSEUM_%27De_heer_Soer�joadipoetro_houdt_een_voordracht_over_de_school_van_Tagore_voor_o.a._kweke�lingen_van_het_Nationaal_Onderwijs_Instituut_%27Taman_Siswa%27_te_Ban�dung_Java%27_TMnr_10002308.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/COLLECTIE_TROPENMUSEUM_%27De_heer_Soer�joadipoetro_houdt_een_voordracht_over_de_school_van_Tagore_voor_o.a._kweke�lingen_van_het_Nationaal_Onderwijs_Instituut_%27Taman_Siswa%27_te_Ban�dung_Java%27_TMnr_10002308.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/COLLECTIE_TROPENMUSEUM_%27De_heer_Soer�joadipoetro_houdt_een_voordracht_over_de_school_van_Tagore_voor_o.a._kweke�lingen_van_het_Nationaal_Onderwijs_Instituut_%27Taman_Siswa%27_te_Ban�dung_Java%27_TMnr_10002308.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/COLLECTIE_TROPENMUSEUM_%27De_heer_Soer�joadipoetro_houdt_een_voordracht_over_de_school_van_Tagore_voor_o.a._kweke�lingen_van_het_Nationaal_Onderwijs_Instituut_%27Taman_Siswa%27_te_Ban�dung_Java%27_TMnr_10002308.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/COLLECTIE_TROPENMUSEUM_%27De_heer_Soer�joadipoetro_houdt_een_voordracht_over_de_school_van_Tagore_voor_o.a._kweke�lingen_van_het_Nationaal_Onderwijs_Instituut_%27Taman_Siswa%27_te_Ban�dung_Java%27_TMnr_10002308.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/COLLECTIE_TROPENMUSEUM_%27De_heer_Soer�joadipoetro_houdt_een_voordracht_over_de_school_van_Tagore_voor_o.a._kweke�lingen_van_het_Nationaal_Onderwijs_Instituut_%27Taman_Siswa%27_te_Ban�dung_Java%27_TMnr_10002308.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/COLLECTIE_TROPENMUSEUM_%27De_heer_Soer�joadipoetro_houdt_een_voordracht_over_de_school_van_Tagore_voor_o.a._kweke�lingen_van_het_Nationaal_Onderwijs_Instituut_%27Taman_Siswa%27_te_Ban�dung_Java%27_TMnr_10002308.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/COLLECTIE_TROPENMUSEUM_%27De_heer_Soer�joadipoetro_houdt_een_voordracht_over_de_school_van_Tagore_voor_o.a._kweke�lingen_van_het_Nationaal_Onderwijs_Instituut_%27Taman_Siswa%27_te_Ban�dung_Java%27_TMnr_10002308.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/COLLECTIE_TROPENMUSEUM_%27De_heer_Soer�joadipoetro_houdt_een_voordracht_over_de_school_van_Tagore_voor_o.a._kweke�lingen_van_het_Nationaal_Onderwijs_Instituut_%27Taman_Siswa%27_te_Ban�dung_Java%27_TMnr_10002308.jpg


 9 

trian werd ondersteund door een aantal 
zelf gepubliceerde handboeken over de 
Oost-Aziatische geschiedenis. 

Het koloniale verleden in de 
schoolboeken
Zoals gezegd bestonden er vóór 1921 
weinig geschiedenishandboeken waarin 
het prekoloniale verleden uitgebreid 
aan bod kwam.11 Een standaardwerk 
van W. Gelder, de Geschiedenis van Ne-
derlandsch Oost-Indië. Voor de scholen al-
daar bewerkt, dateert uit 1897 en heeft 
een zeer kort hoofdstuk over de preko-
loniale tijd. De toon daarin is echter 
kenmerkend voor de periode van publi-
catie. Zo wordt er geschreven dat voor 
de komst van de Hindoes het Javaanse 
volk barbaars en zelfs kannibalistisch 
was.12 Tot en met de tiende druk uit 
1919 bleef de strekking van het boek 
onveranderd. 

Het werk van W. Carelse uit 1917, 
Korte Geschiedenis van Nederlandsch-
Indië van de vroegste tijden af, kent ook 
een hoofdstuk over de prekoloniale pe-
riode. Opmerkelijk aan dit werk is de 
constante vergelijking die met het Ne-

11  Het merendeel van de koloniale 
geschiedenishandboeken uit Nederlands-
Indië is te vinden in de archieven van het 
Koninlijk Insituut van Taal-, Land- en 
Volkenkunde (Leiden) en Uitgeverij 
Wolters-Noordhoff (Groningen). 
12  W. Gelder, Geschiedenis van 
Nederlandsch Oost-Indië. Voor de scholen 
aldaar bewerkt (Groningen 1897).

tionalist Soewardi Soerjaningrat. De 
Taman Siswa-scholen weken qua ge-
schiedenisonderwijs niet veel af van de 
gouvernementsstandaard. Wat de ge-
schiedenisles van Taman Siswa wel on-
derscheidde van de koloniale geschie-
denisles, was de nadruk op de morele 
waarden van Indische helden uit het 
prekoloniale verleden.8 De voorbeeld-
functies van deze helden zouden van 
grote pedagogische waarde zijn voor de 
inheemse leerling, aldus de oprichters 
van Taman Siswa. 

De tweede onderwijsbeweging 
was het Ksatrian-instituut van Ernest 
Douwes Dekker.9 Op het gebied van 
geschiedenisonderwijs sloeg dit insti-
tuut een volledig andere weg in. De 
nadruk lag hier op de inter-Aziatische 
geschiedenis, benaderd vanuit een eco-
nomische invalshoek.10 Het voorbeeld 
van de Japanse successen zou aanzetten 
tot de economische modernisatie van 
een toekomstig zelfstandig Indonesië. 
Het geschiedenisonderwijs van Ksa-

8  H.J. Kiewiet de Jonge, ‘brief aan 
gouverneur-generaal De Jonge, 26 
oktober 1923, in: S.L. van der Wal, Het 
Onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-
1914. Een bronnenpublikatie (Groningen 
1963), 525-549.
9  Ernest Douwes Dekker was een verre 
neef van de welbekende Eduard Douwes 
Dekker, auteur van Max Havelaar. Hoewel 
zij beide kritisch waren over het koloniale 
beleid, hebben zij elkaar nooit gekend. 
10  P.F. Dahler, Het Ksatrian-Instituut, zijn 
leider en zijn scholen (Batavia 1935), 19.
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derlandse volk wordt gemaakt. Voor de 
komst van de Hindoes waren de Java-
nen net zo onbeschaafd als de Neder-
landers dat waren voor de komst van de 
Romeinen, aldus Carelse.13

Het veranderende karakter van het 
koloniale geschiedenisonderwijs is 

vooral goed zichtbaar 
in de verschillende 
uitgaven van een an-
der standaardwerk: 
Leerboek der Geschie-
denis van Nederlandsch 
Oost-Indië van A.J. 
Eijkman en F.W. Sta-
pel. Dit handboek, 
voor het eerst geschre-
ven in 1917, kreeg bij 
de tweede druk uit 
1918 al een uitbrei-
ding met de Islami-
tische periode. In de 
derde druk (1922) en 

de vijfde druk (1928) werd de Hindoe-
tijd behoorlijk uitgebreid. De zesde 
druk uit 1930 bevatte inmiddels een 
kleine veertien pagina’s aan prekoloni-
ale geschiedenis, waar de eerste druk er 
slechts drie had. 

De echte nationalisering van het 
geschiedenisonderwijs kwam pas in de 
jaren dertig op gang. Indische Geschie-
denis van J. Haan en H. Uljée uit 1932 
bevatte maar liefst veertig pagina’s en 

13  W. Carelse, Korte Geschiedenis van 
Nederlandsch-Indië van de vroegste tijden af 
(Amsterdam 1917).

vier hoofdstukken aan prekoloniale ge-
schiedenis. Een ander boek van Carelse, 
Indië vroeger en nu, werd in de derde 
druk uit 1931 eveneens flink uitgebreid 
met Hindoe-geschiedenis. Het verst 
ging het boek van H. Ennen: Beknopte 
Geschiedenis van Indonesië tot de Komst 
der Nederlanders. Zoals de titel al luidt 
stond de geschiedenis vanaf de ‘Oer-
Javanen’, zoals de eerste beschavingen 
van de Indonesische archipel genoemd 
werden, tot en met de komst van de 
Portugezen centraal. 

De verdeling tussen prekoloniale 
geschiedenis en Nederlands-Indische 
geschiedenis in de lesuren wordt in-
zichtelijk gemaakt in het werk van K. 
Bonjernoor, Beknopt Leerboekje Indische 
Geschiedenis voor de Lagere Scholen in 
Nederlandsch-Indië. Dit boekje diende 
als hulpmiddel voor docenten bij het 
vormgeven van hun geschiedenislessen. 
Beschrijvingen van de periodes van de 
geschiedenis staan per les ingedeeld en 
geven de hoofdrichtlijnen van de mon-
delinge les aan. Zes van de vijfentwintig 
lessen zouden volgens dit leerplan over 
de prekoloniale periode moeten gaan.

Van een ander genre is het boek 
van P. Lok en W. Schmidt, Voorheen 
en Thans. Onze Indische Geschiedenis 
(datum onbekend) net als het boek van 
A.M. de Man-Sonius en H.P. van der 
Laak, Indië in een ver verleden (1928). 
Deze zogenaamde leesboeken waren 
door de toegankelijke stijl veelal voor 
de lagere school bedoeld. Via verhalen 

De komst 
van de 

Nederlandse 
kolonisator 

kon opgevat 
worden als 

een logische 
continuïteit
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en legendes maakten deze twee boeken 
de inheemse leerlingen wegwijs in de 
belangrijkste gebeurtenissen van het 
prekoloniale verleden. Het opvoedkun-
dige element van deze boeken lag in de 
beeldvorming van het verleden, maar 
ook in de uitvoerige beschrijving van 
goede en slechte karaktereigenschappen 
van historische figuren besloten.

Het merendeel van bovenstaande 
handboeken kende een soortgelijke 
interpretatie van het prekoloniale ver-
leden. De Oer-Javanen werden door-
gaans beschreven als een zeer onbe-
schaafd volk, waarbij het werk van W. 
Gelder het verst ging door ze zelfs als 
kannibalistisch te bestempelen. Een 
andere rode draad was het benadruk-
ken van de positieve invloeden die de 
naar de Indonesische archipel migre-
rende volkeren hadden op de inheemse 

De eerste ontmoeting tussen de beschaafde Hollanders en de onderontwikkelde Javanen, zoals weergegeven op 
een schoolplaat voor de geschiedenisles.14

DOSSIER

bevolking. Eerst kwamen de Hindoes, 
die kunst en cultuur naar Java brachten. 
Vervolgens kwamen de Chinezen die de 
kennis van handel brachten, waarna de 
Islamitische volkeren de ‘Oer-Javanen’ 
verder hielpen op het  gebied van recht 
en staatsbestuur. Dankzij deze inter-
pretatie van het verleden kon de komst 
van de Nederlandse kolonisator opgevat 
worden als een logische historische con-
tinuïteit. Juist op deze manier kon de 
prekoloniale geschiedenis van de Indo-
nesische archipel bijdragen aan de legi-
timering van de koloniale staat.14 Zoals 
W. Carelse in 1917 insinueerde in zijn 

14  Bron afbeelding 2: http://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/
COLLECTIE_TROPENMUSEUM_
Schoolplaat_getiteld_de_eerste_O.I._
vaarders_op_de_reede_van_Bantam_
TMnr_5976-1.jpg
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geschiedenishandboek: de Nederlan-
ders moesten vergeleken worden met 
de Romeinen, die niets anders wilden 
dan de barbaren tot ontwikkeling bren-
gen.15 Alleen waren de Nederlanders nu 
de wegwijzers naar de moderne bescha-
ving. 

De Hollandse tijd wordt in de hand-
boeken opvallend genoeg met enige 
kritiek benaderd. Koloniale schandalen 
als de moordpartijen van de VOC en 
het cultuurstelsel zijn in de handboe-
ken voorzien van een kritische noot. 
Het ligt in de lijn der verwachtingen 
dat de kolonisator zich hiermee in de 
eigen voeten schoot. De kennis over 
de vroegere wandaden van de Neder-
landers kon immers slecht vallen bij de 
inheemse leerlingen. Toch hadden deze 
kritische beelden van de vroeg-koloni-
ale tijd ook een legitimerend doel, met 
name gericht op de legitimering van de 
ethische politiek. Het contrast tussen 
de ‘oude’ machtspolitiek en de ‘nieuwe’ 
ethische politiek kon zo gebruikt wor-
den om de toenemende inmenging van 
de koloniale staat in het dagelijks leven 
van de inheemsen goed te praten. Op 
deze manier vond ook het Europese li-
berale gedachtegoed vanaf ongeveer het 
einde van de negentiende eeuw  ingang 
in het koloniale geschiedenisonderwijs. 
Net als bij de presentatie van het preko-
loniale verleden, werkte het koloniale 

15  Carelse, Korte Geschiedenis van 
Nederlandsch-Indië. 

verleden van Nederlands-Indië als een 
bron van legitimering.

Conclusie
Uit dit verhaal kan geconcludeerd wor-
den dat de verandering van het Indische 
geschiedverhaal niet conflicteerde met 
de koloniale machtsstructuren. Het is 
niet moeilijk de politieke beweegrede-
nen achter de presentatie van het kolo-
niale verleden in de Indonesische archi-
pel te achterhalen. Door het gebrek aan 
beschaving bij de Oer-Javanen en de 
positieve invloeden van vreemdelingen 
te benadrukken functioneerde de kolo-
niale geschiedenisles als rechtvaardiging 
voor de aanwezigheid van de Neder-
landers. Maar ook de ethische politiek 
werd gelegitimeerd door het te contras-
teren met het eerdere kolonialisme van 
de Nederlanders. 

De manier waarop het onderwijs ge-
presenteerd werd, vertelt ons waarom 
de koloniale overheid de nationalise-
ringstendens nauwelijks als een nega-
tieve ontwikkeling beschouwde. Daar-
naast werd de koloniale staat door de 
maatschappij aangezet het onderwijs te 
hervormen. Politieke onrust in de jaren 
twintig en de onderwijsbezuiniging-
en na de economische crisis in 1929 
dwongen de koloniale overheid het on-
derwijs steeds vaker uit handen te ge-
ven. Zoals de koloniale geschiedenisles 
laat zien, moest de koloniale overheid 
creatief met deze eisen omgaan. Het 
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Bastiaan Nugteren (23) is vierdejaars ba-

chelorstudent Geschiedenis. Dit artikel kwam 

voort uit zijn bachelorscriptie, die hij voor het 

Onderzoeksseminar III ‘Van kolonie tot staat’ 

schreef. Zijn interesses liggen bij kolonialisme, 

imperialisme en wereldgeschiedenis. Volgend 

jaar gaat hij de researchmaster ‘Colonial and 

Global History’ volgen aan de Universiteit 

Leiden.

geschiedverhaal van de Indonesische 
archipel werd daarom in een passende 
vorm gegoten. 

Van de reikwijdte van deze koerswij-
ziging rond 1920 moet men zich echter 
niet te veel voorstellen. Het koloniale 
onderwijs verloor zeker niet zijn wes-
terse invalshoek. Een volledige nationa-
lisering van het onderwijs, en in bredere 
zin van de gehele inheemse maatschap-
pij, zou immers het doodsvonnis bete-
kenen voor de koloniale staat. Aan de 
andere kant was een te westerse inslag 
van het onderwijs ook niet houdbaar, 
gezien de connectie die de koloniale 
overheid maakte tussen te westers on-
derwijs en politieke onrust. De koloni-
ale overheid kon daardoor niet anders 
dan halfslachtig te werk gaan. <<

DOSSIER
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Gravers en           
slachtoffers

Historici doen hun onderzoek in stoffige archieven, waar ze eindeloos 

boeken, artikelen en andere geschreven bronnen lezen. Het kan ook 

anders. Schilderijen, sculpturen, films en allerlei andersoortige niet-

tekstuele bronnen kunnen juist heel nuttig zijn voor historisch onder-

zoek. In ‘Beeldspraak’ schrijft een docent van de Universiteit Utrecht 

over zijn ervaring met onderzoek aan de hand van beeldbronnen. Dr. 

Remco Raben, gespecialiseerd in Zuid-(Oost-)Aziatische geschiedenis, 

en met name in de Indonesische dekolonisatie, bijt de spits af. Hij ver-

telt over een mysterieuze foto die hij op een cd’tje kreeg van een collega 

uit Indonesië.

Remco Raben
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Het is wat je noemt een vrolijk por-
tret. Negen mannen en een vrouw po-
seren voor zo’n gauw geteld honderd 
schedels, uitgestald op een stellage van 
zwart doek. Er wordt een beetje gedold 
met de doodshoofden, er wordt wat ge-
rookt, gemelijk gekeken. Ondanks de 
macabere decorstukken geen ongezel-
lig tafereel. Wat is deze merkwaardige 
uitstalling? Op de foto staat ‘Penggali2 
dengen korban2 jang terdapet’, oftewel: 
Gravers en gevonden slachtoffers.

Visuele bronnen in allerlei vormen 
hebben me altijd beziggehouden, na-
tuurlijk in de eerste plaats omdat het 
oog ook wat wil, maar als ik er een 
chique reden voor moet geven, om-
dat kijken andere vragen oplevert dan 
lezen. Ik kan dan ook vreselijk jaloers 
zijn op kunsthistorici die van het kij-
ken hun werk hebben gemaakt. Dat 
doen ze trouwens wel een beetje anders 
dan historici, is mijn indruk. Zo heb 
ik enige tijd geleden een boek gemaakt 
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over de achttiende-eeuwse predikant en 
tekenaar Jan Brandes die over de wereld 
zwierf en overal waar hij kwam tekende 
en schilderde wat hem opviel. Kunsthis-
torici zouden voor deze nogal dilettan-

tische tekenaar hun 
neus ophalen, maar 
historisch gezien is 
het werk van deze 
Brandes een unieke 
bron. De methode 
die mijn medeauteur 
en ik hanteerden was 
even eenvoudig als 
vermoedelijk typisch 
‘historisch’. We ke-
ken naar de voorstel-
ling zelf (wat zien 
we?), naar de achter-
gronden van de ob-
jecten in de tekening 
(hoe kwamen ze op 
die plaats terecht?), 
de plaats van de ge-
tekende situatie in de 

biografie van de tekenaar (wat deed hij 
daar op dat moment?), de reden voor 
Brandes om deze specifieke scène te 
tekenen (wat was zijn agenda?) en de 
relatie tot andere representaties van het 
onderwerp (iconografische traditie). 
Misschien wel het belangrijkste was: 
welke vragen roept zo’n tekening op? 
Dat leidde tot een geweldige exercitie 
in schijnbare nutteloosheid. We heb-
ben van de paar honderd tekeningen 
elk detail proberen te achterhalen: van 

het voedsel bij Chinese grafceremonies 
tot de kleding van slavinnen op Java en 
van methoden van olifantenjacht op Sri 
Lanka tot de organisatie van landbouw-
bedrijven in Zweden.

Ook later heb ik waar het kon beel-
den in mijn onderzoek betrokken. Zo 
heb ik de aard van de Indonesische 
zoektocht naar eigenheid geanalyseerd 
aan de hand van moderne Indonesische 
schilderkunst, en onderzoek gedaan 
naar uiteenlopende zaken zoals de ico-
nografie van ‘boeddha’s voetafdruk’ in 
achttiende-eeuws Thailand en Japanse 
propagandafilms uit de Tweede Wereld-
oorlog. Zo’n Japanse propagandafilm 
kan bijvoorbeeld buitengewoon nuttig 
zijn, niet alleen voor een studie van de 
Japanse propagandamethoden, of de 
Japanse visie op het bezette Indonesië, 
maar ook omdat ze de enige bewegende 
beelden uit die periode geven. Al die 
bronnen vertellen ons een historisch 
verhaal, omdat ze, net als geschreven 
archiefstukken, ons dichter bij de ge-
schiedenis brengen. Dat beelden niet 
waarheidsgetrouw zouden zijn, kan 
geen belemmering zijn, want dat zijn 
geschreven bronnen ook niet. In die zin 
zijn zeventiende-eeuwse allegorieën net 
zo’n belangrijke historische bron als va-
kantiesnapshots uit de twintigste eeuw, 
of als reisjournalen en overheidskadas-
ters.

Beelden zijn dus buitengewoon be-
langrijke bronnen voor historici, al 
blijft het kennelijk moeilijk om ze een 

Foto’s, 
tekeningen, 

films en 
schilderijen 

zijn te 
belangrijk 

om ze 
alleen aan 

kunsthistorici 
over te laten
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serieuze plaats in de historische analyse 
te geven. Meestal worden ze als voor-
beeld gebruikt; veel minder vaak als 
bron. Dat is eigenlijk raar, als je beseft 
hoe belangrijk afbeeldingen en repre-
sentaties zijn voor onze perceptie van 
de wereld. Foto’s, tekeningen, films en 
schilderijen zijn te belangrijk om ze 
alleen aan kunsthistorici over te laten. 
Die beelden kunnen historici op allerlei 
manieren helpen. Ze vertellen namelijk 
vaak een ander soort verhaal dan tek-
sten; ze bieden een andere ingang tot 
het verleden. Het belangrijkste is mis-
schien wel dat ze ons dwingen om an-
dere vragen te stellen. 

Zo ook de foto die de aanleiding 
voor dit stuk is. De herkomst van de 
foto is weinig spectaculair. Enkele ja-
ren geleden kreeg ik een CD in handen 
gedrukt van een bevriende Chinees-In-
donesische historicus in Jakarta. Op het 
schijfje staan vijftig foto’s van graafac-
ties in Oost-Java. We zien allerlei groe-
pen mannen met schoppen in de hand 
en schedels aan hun voeten. Nadere ge-
gevens ontbraken. Niemand kon vertel-
len waar de foto’s vandaan kwamen en 
wat er op gebeurt. We weten niet wie de 
mensen op de foto zijn; zo te zien zijn 
zij Indonesiërs van Chinese herkomst. 
Iemand had een collectie foto’s gedigi-
taliseerd en op een schijfje gezet, dat in 
de Chinese gemeenschap in Indonesië 
circuleerde. Op de CD staat: Makam 
Cina Blitar 1951. Chinees graf in Blitar, 
1951. Blitar is een plaats in Oost-Java. 

Het is vlak na het einde van de revolutie 
en we moeten een verklaring ongetwij-
feld in die richting zoeken.  

Hoe zijn de Chinezen in en rond 
Blitar aan hun einde gekomen? Een 
kleine zoektocht 
bracht iets meer hel-
derheid. Ik trof een 
aantekening in het 
Nationaal Archief 
aan waarin de situ-
atie in Blitar in 1948 
wordt geschetst. De 
stad is dan nog in 
handen van de Indo-
nesische Republiek. 
In het stuk beschrijft 
een gevluchte Chine-
se inwoner uit Blitar 
hoe weinig lokale 
machthebbers zich 
aantrokken van de 
centrale regering: ‘Zo 
kwam vóór de politi-
onele actie het bevel 
van het centrale ge-
zag, dat bij eventuele 
Nederlandse actie de 
veiligheid van lijf en 
goed van de Chine-
zen moet worden gewaarborgd, in het 
bijzonder van hen, die in de gevechts-
zone woonden. Echter bestond het een 
hooggeplaatst T.N.I.-officier in een ver-
gadering te Blitar te verkondigen, dat 
iedere Chinees, die het bevel om te eva-
cueren niet opvolgde en zijn huis niet 

De foto 
toont dat 
er actie is 
ondernomen 
om deze 
misdaden 
onder de 
aandacht 
van de 
regering en 
een groter 
publiek te 
brengen
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wilde verlaten, op staande voet mocht 
worden neergeschoten.’1

Zijn de Chinezen 
wier lijken in 1951 
werden opgegraven 
dan misschien ‘op 
staande voet’ neerge-
schoten? Dat is maar 
de vraag. De CD 
staat vol foto’s van 
gravers en slachtof-
fers; vaak geven de 
opschriften aan waar 
de graven werden ge-
vonden – allemaal in 
kleine dorpen in het 
achterland van Blitar. 
De Chinezen zijn 
dus op het platteland 
vermoord. Zeker een 
tiental van dergelijke 
plaatsen van misdaad 
treffen we in de foto’s 
aan. De Chinezen  
moeten ernaartoe zijn 

gebracht voordat ze werden geëxecu-
teerd, of ze kwamen uit de buurt. 

Hoewel er over de gebeurtenissen in 
Blitar geen details bekend zijn, is er veel 

1 Nationaal Archief, Den Haag, Ar-
chief van de Algemene Secretarie van de 
Nederlands-Indische Regering, inv. nr. 
5527, Stukken betreffende terreurdaden ge-
pleegd jegens de Chinese bevolkingsgroep 
op Java en Sumatra, met foto’s. 1947-1948, 
typoschrift ‘Het leven van de Chinezen in 
het Republikeinse gebied’, z.d.

circumstantial evidence dat ons dichtbij 
kan brengen. De moorden rond Blitar 
passen in een patroon dat we van an-
dere plaatsen op Java kennen. Vooral 
tijdens de zogenoemde politionele ac-
ties, de grote Nederlandse offensieven 
in juli 1947 en december 1948, zijn 
veel Chinezen het slachtoffer geworden 
van plundering en moord.

Ook in de omgeving van Blitar 
woonden veel Chinezen, die in de ko-
loniale tijd een groot deel van de handel 
voor hun rekening hadden genomen en 
daarmee het stigma op zich hadden ge-
laden handlangers van de Nederlanders 
en in elk geval uitbuiters te zijn, en bo-
vendien geen echte Indonesiërs. In de 
chaos tijdens Nederlandse aanval pasten 
Indonesische ongeregelde troepen de 
tactiek van de verschroeide aarde (bumi 
hangus) toe, waarbij de fabrieken en 
plantages, maar ook Chinese winkels en 
huizen werden gesaboteerd, geplunderd 
en vernield. Vaak werden ook Chinezen 
van hun bezittingen beroofd en veel 
van hen werden afgevoerd naar nabu-
rige dorpen, soms in lange nachtelijke 
tochten, totdat ze werden vrijgelaten of 
vermoord. 

De enige andere aanwijzing voor de 
gebeurtenissen in Blitar is een kranten-
bericht in het Indonesische dagblad 
Pelita rakjat. De verslaggever meldt 
daarin dat hij ‘uit betrouwbare bron’ 
had vernomen dat in Blitar op de dag 
dat Nederlandse militairen de stad bin-
nentrokken, op 21 december 1948, een 
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grote plunderpartij plaatsvond, waar-
bij een groep vrijgelaten gevangenen, 
samen met strijdgroepen en leden van 
de Republikeinse mariniers de huizen 
van Chinezen leegroofden en in brand 
staken. Enkele Chinezen werden ver-
moord. In dorpen buiten Blitar – en 
buiten het gezichtsveld van de Neder-
landse troepen – waren honderden 
mensen gekidnapt en afgevoerd. Het 
bericht dateert van 26 januari; over het 
lot van de ontvoerde Chinezen was toen 
nog niets bekend.2 Dat lot weten we nu 
en was ook toen in kleine kring natuur-
lijk ook bekend. 

Wat mij ook treft, is dat er na de 
revolutie kennelijk acties zijn onder-
nomen om deze misdaden onder de 
aandacht van de regering en een groter 
publiek te brengen. De opgravingen 
werden systematisch verricht en de 
locaties werden duidelijk op de foto’s 
aangegeven. Om alleen een fatsoenlijke 
herbegrafenis ging het duidelijk niet. 
Hier moesten de misdaden tegen de 
Chinezen in de schijnwerpers worden 
gezet. Waar diende de macabere op-
eenstapeling van schedels anders voor 
dan om te laten zien welke verschrik-
kingen de Chinezen tijdens de revolu-
tie hadden doorstaan? Dat moet onge-
twijfeld de bedoeling van de opgravers 
op de foto zijn geweest. Tevergeefs: 
van schadevergoeding of erkenning is 

2 ‘Blitar. Perampokan, pembakaran dan 
pembunuhan’, Pelita rakjat, 26 januari 
1949.

nooit sprake geweest. De schedels zul-
len zijn herbegraven en de aarde moet 
alsnog over de hele affaire zijn gegooid. 
Indonesië had begin jaren vijftig andere 
zaken aan het hoofd, en Nederland en 
China trouwens ook. Op deze manier 
kon deze geschiedenis van geweld in de 
bijna-vergetelheid raken, de vlam van 
de herinnering ternauwernood bran-
dend gehouden in een stapeltje foto’s.<<
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Indonesianisasi op 
Sungei Gerong
De invloed van de Indonesische economische dekolonisatie op 
Stanvac-werknemers

Maya Wester

Met de capitulatie van Duitsland en Japan was de Tweede Wereld-
oorlog voorbij. Overal ter wereld bleven echter nog conflicthaarden 
smeulen. De voormalige koloniën streden voor onafhankelijkheid. 
Zij wilden zichzelf besturen en hun eigen economie beheersen, zo 
ook de jonge Republiek Indonesië. Tot ver na de formele onafhanke-
lijkheid bleef de overheid zich inzetten voor de economische deko-
lonisatie van Indonesië, de Indonesianisasi. Maar wat betekende dit 
voor werknemers van grote buitenlandse bedrijven?
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‘The economic side of the Indonesian 
Revolution has yet to begin’, stelde 
Haji Agus Salim in 1945.1 Als leidend 
figuur van de nationalistische beweging 
gaf hij zo het verschil aan tussen de 
politieke en de economische kant van 
de weg naar zelfbestuur. De strijd om 
onafhankelijkheid en een ‘verindone-
sischte economie’ waren twee verschil-
lende processen. Volgens Salim was er 
nog een lange weg te gaan voordat het 
proces van economische dekolonisatie 
was voltooid. 

Toen Indonesië in 1945 de onafhan-
kelijkheid uitriep en in 1949 als zoda-

1 J. Lindblad, Bridges to new business: the 
economic decolonization of Indonesia (Leiden 
2008)  2.

nig werd erkend, was de Nederlandse 
invloed op het land niet meteen ver-
dwenen. Veel bedrijven die eerst onder 
het koloniale regime hadden gefunc-
tioneerd, waaronder het Amerikaanse 
olieraffinaderijbedrijf Stanvac, moesten 
kiezen: vertrekken uit Indonesië, of 
zich aanpassen aan de nieuwe situatie. 
Stanvac koos ervoor om te blijven en 
maakte vervolgens een proces door van 
zogenaamde ‘economische dekolonisa-
tie’.2 

Deze economische dekolonisatie 
ontstond vanuit een gevoel van eco-
nomisch nationalisme: na de onaf-

2 Bron afbeelding 1: Archief José Walter-
Killian

SVPM: Raffinaderij van Stanvac aan de Musi.2
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hankelijkheid wilden Indonesiërs grip 
krijgen op hun eigen economie. Econo-
misch nationalisme wordt door Harry 
Johnson beschreven als: ‘the national 
aspiration to have nationals own and 
control the productive assets owned by 
foreigners, or residents considered to be 
aliens, and perform the important eco-
nomic functions hitherto performed by 
foreigners or resident aliens’.3 Kortom, 
de Indonesiërs wilden hun economie 
‘Indonesianiseren’. Hoe ging dit pro-
ces van Indonesianisasi in zijn werk 
en welke gevolgen had dit voor het 
olieraffinaderijbedrijf Stanvac en haar 
werknemers?4 

Stanvac Indonesianiseert
Stanvac was een Amerikaans bedrijf dat 
olie boorde en raffineerde en producten 
als petroleum en kerosine verkocht. Het 
was een groot bedrijf met vestigingen 
overal ter wereld, maar hier zal ik enkel 
de Indonesische tak, Stanvac Indonesia, 
behandelen. Met name het onderdeel 
dat op Sumatra gevestigd was, SVPM 
oftewel de Standaard Vacuum Petrole-
um Maatschappij, krijgt mijn aandacht.  
Het bedrijf lag vlak naast de Neder-
landse Shell aan de rivier de Musi, bij 
het plaatsje Sungei Gerong (vlakbij Pa-

3 Lindblad, Bridges to new business, 2 
(Johnson 1972:26).
4 Sutter, John O., Indonesianisasi: Politics 
in a Changing Economy 1940-1955, Vo-
lume 1, (Ithaca 1959).

lembang). Op dit terrein is mijn vader 
in 1957 geboren. Toen hij zijn geboor-
teplaats na 45 jaar weer terug zag, was 
er nog steeds een raffinaderij op Sungei 
Gerong. Het terrein was nu in bezit van 
het Indonesische olieraffinaderijbedrijf 
Pertamina. Het Amerikaanse bedrijf 
was genationaliseerd en totaal verindo-
nesischt. Zelfs van de naam was niets 
meer over. Vanaf dat moment vroeg ik 
me af: wat is er precies gebeurd?

Voordat Indonesië onafhankelijk 
werd, had Stanvac een hoofdkantoor 
opgericht in Den Haag om de exploi-
tatie in de Nederlandse kolonie beter 
te kunnen coördineren. Daarom was 
er veel Nederlands personeel in dienst. 
Na de onafhankelijkheid werden er 
nog steeds Nederlandse werknemers 
aangenomen.  Zij merkten, net als hun 
Amerikaanse en Indonesische collega’s, 
dat er door de politieke en economische 
situatie en het beleid dat Stanvac voerde 
in de jaren 1945-1970 veranderingen 
plaatsvonden op de werkvloer.

Het bedrijf onderging namelijk drie 
vormen van Indonesianisasi. Ten eerste 
nam de controle van de Indonesische 
regering over buitenlandse bedrijven 
toe. Vanuit de politiek kwam de wens 
naar voren om meer invloed te krijgen 
op de economie van het land. De com-
municatie tussen Stanvac en de politiek 
verliep niet altijd even soepel vanwege 
de tegengestelde belangen van beide 
partijen. Stanvac wilde vooral winst ma-
ken en daarom nieuwe gebieden kun-
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nen aanboren. De regering en lokale 
politiek wilden hier zoveel mogelijk van 
profiteren, maar waren ook wantrou-
wend jegens het buitenlandse bedrijf 
dat in hun ogen nog sterk verbonden 

was met het koloniale 
verleden. Uiteinde-
lijk besloot de rege-
ring in maart 1953 
dat de olie-industrie 
gestimuleerd moest 
worden om te blijven. 
Daarom werden de 
belastingen voor deze 
bedrijven verlaagd tot 
hetzelfde niveau als in 
omliggende landen. 
In ruil voor deze be-
lastingverlaging stelde 
de regering in 1954 
wel twee voorwaar-

den. Ten eerste moest Stanvac na de be-
lastingverlaging extra investeren in het 
bedrijf, zodat meer winst kon worden 
gemaakt. Ten tweede moest het petrole-
umbedrijf zijn best doen om te Indone-
sianiseren: als er Indonesiërs waren die 
de technische en administratieve vaar-
digheden hadden om voor het bedrijf te 
kunnen werken, moesten deze worden 
aangenomen in plaats van buitenlandse 
arbeidskrachten. Stanvac ging akkoord 
met deze voorwaarden.  

Het bedrijf kreeg zo te maken met 
toenemende participatie van Indone-
siërs in het management; de tweede 
vorm van Indonesianisasi. Indonesi- 

ërs moesten goed worden opgeleid en 
kregen meer kansen in het bedrijf. De 
Nederlandse werknemers bevorderden 
het proces van Indonesianisasi door 
jonge Indonesiërs op te leiden. Uitein-
delijk leidde dit proces tot de ultieme 
en derde vorm van Indonesianisasi: in 
1970 werd Stanvac genationaliseerd en 
onderdeel van de door de Indonesische 
overheid opgezette raffinaderij Pertami-
na.5

Personeelsbeleid: expats en In-
donesiërs
Het proces van Indonesianisasi had een 
aanzienlijke invloed op Stanvacs werk-
nemers. Om te zorgen voor een goede 
band met het personeel voerde Stanvac 
naast een geraffineerd politiek beleid, 
waarin het bedrijf en de politiek elkaar 
tegemoet kwamen, ook een heel be-
wust personeelsbeleid. Veel Indonesiërs 
wantrouwden buitenlandse bedrijven. 
Het departement voor personeelsrela-
ties deed daarom veel moeite om een 
positief beeld te schetsen van Stanvac. 
Er werden folders en informatieboekjes 
met wervende teksten verspreid onder 
werknemers en omwonenden: ‘This is 
the story of S.V.P.M. the progressive, 
friendly company that prefers only hap-
py and industrious employees to assist 

5 Richard H Hopper , ‘Petroleum in 
Indonesia: History, Geology and Economic 
significance’, Asia, A journal published by 
the Asia society 20 (1970) 62.
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in its Petroleum enterprise.’6 Deze tekst 
op de eerste pagina van een informa-
tieboekje over Stanvac uit 1949 is een 
duidelijk voorbeeld van het gevoel dat 
SVPM wilde uitstralen naar zijn omge-
ving: wij zijn een progressief en vrien-
delijk bedrijf met vrolijke en vlijtige 
werknemers.7

De personeelsblaadjes en informa-
tieboekjes uit de jaren vijftig en zestig 
geven een mooi inzicht in Stanvacs per-
soneelsbeleid. Hieruit blijkt dat Stan-

6 S.V.P.M. STANVAC Indonesia, 
Published by the Employee Relations 
Department of the Standard-Vacuum 
Petroleum Mij. Sungei Gerong, February, 
1949, printed by SVPM Djakarta (Leiden, 
KITLV).
7 Ibidem.

vac inderdaad probeerde uit te stralen 
dat het Indonesianisasi stimuleerde. Uit 
de bladen blijkt tevens hoe het perso-
neelsbestand van Stanvac er precies uit 
zag. Opvallend is dat er duidelijk on-
derscheid werd gemaakt tussen expats 
en Indonesische werknemers.8

Stanvac had veel medewerkers in 
dienst. In 1957 waren er bijna 12.700 
werknemers werkzaam in Indonesië. Er 
waren twee belangrijke groepen werk-
nemers binnen Stanvac. De grootste 

8 Bron afbeelding 2: SVPM informatie-
boekjes

Personeel werkzaam voor Stanvac in 1949.8
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groep bestond uit Indonesiërs van al-
lerhande afkomst; de expats vormden 
de andere groep. Uit de diagrammen 
blijkt dat het overgrote deel van deze 
werknemers Indonesiërs waren uit Java 
en Sumatra. Verder werkten er Soenda-
nese (volk uit West-Java), Nederlandse, 
Chinese en Amerikaanse werknemers.9

Na merdeka of onafhankelijkheid 
verwachtten veel Indonesiërs meteen 
een hogere levensstandaard. Dat die 
verbetering uitbleef, was daarom voor 
velen een grote teleurstelling. Sommige 
Indonesische werknemers hadden, net 
als de regering, moeite met de aanwe-
zigheid van buitenlandse bedrijven als 
Stanvac. Het  gevoel van wantrouwen 
jegens buitenlandse bedrijven kwam 
voort vanuit het idee dat het oude ko-
lonialisme werd vervangen door econo-
misch imperialisme. Werknemers eisten 
een hoger loon en gelijke verdeling van 
de lonen. Stanvac weigerde; het be-
taalde haar medewerkers naar opleiding 
en eventueel ook naar expat-status. In-
donesische werknemers kregen dus een 
stuk minder betaald dan expats. Stan-
vac betaalde haar Indonesische werkne-
mers echter wel een relatief hoog loon 
en probeerde ook om de lonen lang-
zaam te laten stijgen. Het leek erop dat 
het bedrijf het vrij goed deed; er waren 
relatief weinig stakingen.10

De Nederlandse en Amerikaanse 

9 S.V.P.M., 22.
10 Benjamin Higgins, Stanvac in Indonesia 
(Washington 1957)  49.

expats werden tijdens de jaren vijftig 
en zestig nog niet zo genoemd.11 Expat 
betekent letterlijk: buiten het vader-
land. Binnen het international human 
resource management worden onder ex-
pats mensen die een internationale taak 
aannemen voor zijn of haar huidige 
werkgever verstaan. Om het aantrekke-
lijk te maken om naar het buitenland 
te verhuizen worden er hogere salaris-
sen aangeboden, evenals een vergoeding 
voor de verhuizing en de kosten om in 
het buitenland te leven. De expat krijgt 
dus allerlei voordelen aangeboden. Op 
deze manier probeert een bedrijf een 
compensatie te bieden voor het feit dat 
de werknemer een ander leven wachtte 
dan hij in eigen land zou leiden.12

Dit was in Indonesië niet anders. 
Expats moesten ook hier worden aange-
trokken door het bedrijf zelf en dit kon 
alleen door hen een loon te bieden dat 
veel hoger was dan dat van hun Indo-
nesische collega’s. Bij Stanvac verdien-
den expats vaak het dubbele van een 
gemiddeld Indonesisch loon. Hiernaast 
kregen ze een vergoeding voor hun le-
vensonderhoud en een bijdrage voor de 
mensen die van hen afhankelijk waren; 
meestal hun vrouw en kinderen. Ook 
werd een deel van het loon uitbetaald 

11 Interview dhr. Maarten Bootsma, 
telefonisch gesprek, opgenomen 5 januari 
2013.
12 Anne-Meike Fechter, Transnational 
lives : expatriates in Indonesia (Ashgate 
2007)  2-3.
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in de valuta van het land van herkomst. 
Hier waren de Indonesische vak-

bonden het niet mee eens. Ze vonden 
dit oneerlijk en wilden het verschil in 
salaris tussen expats en Indonesiërs ver-
kleinen. Ook protesteerden zij tegen 
het lange verlof dat expats kregen. Zo  

mochten zij eens in de 
zes jaar vijfenveertig 
dagen met betaald ver-
lof om een bezoek te 
brengen aan het moe-
derland. Veelal gingen 
expats zelfs vaker met 
verlof; mijn grootou-
ders gingen eens in de 
drie jaar naar Neder-
land. De vakbonden 
kregen het in 1954 
voor elkaar om dit 
lange verlof niet alleen 

voor buitenlandse, maar voor alle werk-
nemers te garanderen.13

Stanvac zorgde voor allerlei voorzie-
ningen voor haar werknemers. De zorg-
functie van het bedrijf was gebaseerd op 
paternalistische  tradities. Veel mensen 
in een kampong hadden bijvoorbeeld 
een bapak of vaderfiguur die voor hem 
of haar zorgde in geval van nood.14 In 
Stanvacs geval was het noodzakelijk 
om wat voorzieningen te bieden: het 
bedrijf wilde namelijk dat haar werkne-
mers vlakbij de raffinaderij woonden. 

13 Higgins, Stanvac in Indonesia, 54.
14 Ibidem 55.

Hiervoor moesten huizen en andere 
voorzieningen worden gebouwd. Deze 
voorzieningen waren in eerste instantie 
voor expats bedoeld, om het zo aantrek-
kelijker te maken om bij Stanvac te ko-
men werken.15 Later werden deze voor-
zieningen, waaronder het wonen op het 
Stanvac-terrein, ook toegankelijk voor 
Indonesische werknemers. Door deze 
voorzieningen was het niet alleen voor 
expats aantrekkelijker om voor het be-
drijf te werken, maar ook voor Indone-
sisch personeel. 

Het lijkt erop dat de voorzieningen 
die SVPM bood deels bij konden dra-
gen aan het proces van Indonesianisasi. 
Het bedrijf trok namelijk Indonesisch 
personeel aan en gaf hen mogelijkhe-
den om hogere posities te gaan bekle-
den. Een goed voorbeeld hiervan is de 
scholing die SVPM haar medewerkers 
en hun gezinnen bood. Toen Stanvac 
na de oorlog haar activiteiten hervatte, 
was het gemiddelde opleidingsniveau 
van Indonesiërs vrij laag. Meer dan de 
helft van de bevolking kon niet lezen en 
schrijven. Daarom besloot Stanvac om 
lagere scholen en middelbaar onderwijs 
op poten te zetten voor de kinderen van 
haar werknemers, zodat deze later kans 
konden maken op een goede baan.16

Ook de medewerkers van Stanvac 
werden opgeleid. Behalve instructies 
over hun werk kregen ze onder werktijd 

15 Fechter, Transnational lives, 2.
16 Higgins, Stanvac in Indonesia, 80.
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honderd uur les in basiskennis. Hierna 
konden ze ervoor kiezen om in eigen tijd 
verder te gaan met andere opleidingen. 
Er werden onder andere lessen gegeven 
in lezen en schrijven in het Indonesisch 
en Engels, typen, management training 
en lessen om op hetzelfde niveau te ko-
men als dat van de basisschool. Tussen 
1948 en 1957 hebben meer dan twee-
duizend medewerkers zo’n werkgerela-
teerde opleiding gevolgd. Dit lijkt veel, 
maar op de 12.700 werknemers die in 
1957 bij Stanvac werkzaam waren was 

dit slechts zestien procent. Dit kwam 
volgens Stanvac omdat een groot deel 
van het personeel niet voldoende voor-
opleiding had gehad voor deze cursus-
sen. 

Leidinggevenden werd gevraagd om 
uit te kijken naar talent. Stanvac hoopte 
dat wanneer  de werknemer met respect 
en als een individu werd behandeld, 
dit het functioneren van de werknemer 
zou bevorderen. Het lijkt erop dat het 
petroleumbedrijf serieuze pogingen on-
dernam om ervoor te zorgen dat er echt 

Onderschrift bij foto uit blad Panorama: ‘When the Reformer Stabilizer No. 3 was started-up in December 1955, 
the traditional ceremony of burying a buffalo head was performed.’
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‘only happy and industrious employees’ 
aan het werk waren. 

Stanvac droeg ook bij aan het In-
donesianiseren van het bedrijf door 
Indonesische tradities op de werkvloer 
te stimuleren. Maarten Bootsma, inder-
tijd als Nederlandse expat werkzaam op 
het laboratorium van Sungei Gerong, 
kan zich een van deze tradities nog 
goed herinneren: de Selamatan.17 Hier-
bij wordt een ceremonie gehouden  ter 
ere van een grote gebeurtenis. Zo werd 
er in Sungei Gerong bij de opening van 
een nieuw onderdeel van de raffinade-
rij volgens de Indonesische traditie een 
buffelhoofd begraven.18

Expats op Sungei Gerong
Stanvac leverde behalve opleidingen 
ook andere voorzieningen die het mo-
gelijk maakten om carrière te maken, 
zoals een goed salaris, met toelage om 
te voorzien in levenskosten, behuizing 
en gezondheidszorg. Veel jonge werk-
nemers konden er daardoor gerust op 
zijn dat ze naast hun werkende leven 
een gezinsleven konden beginnen op 
Sungei Gerong. Dit gold ook voor mijn 
grootouders. Trees Wester-Molle be-
viel op Sungei Gerong van Ad (1951), 
Frank (1955), Marijke (1955) en Paul 

17 Interview dhr. Maarten Bootsma, 
telefonisch gesprek, 29 december 2012.
18 R. Soemadi, ‘The long history of the 
Selamatan’, Panorama, december 1956, 
14-15.

(1957). Kees Wester werkte en Trees 
zorgde voor het jonge gezin. 

Op het Stanvac-terrein leerden mijn 
grootouders veel vrienden voor het le-
ven kennen, waaron-
der Maarten Boots-
ma en mevrouw 
Walter-Killian. Zij 
hebben mij meer 
kunnen vertellen 
over het leven op het 
terrein van Sungei 
Gerong. Zij hoefden 
amper van het ter-
rein af te gaan, om-
dat zij als expats al-
lerlei voorzieningen 
voor handen had-
den.  Maarten Boot-
stra onderschrijft dat 
dit zijn weerslag had 
op het sociale leven. 
‘Op Sungei Gerong 
was er geen familie, 
je vrienden waren je 
familie. Met de men-
sen waar je overdag 
mee werkte, vierde je 
’s avonds feest.’ Toen 
ik hem vroeg naar de 
verschillen in religie 
binnen de vriendengroep legde hij uit 
dat dit er niet zoveel toe deed: ‘op Sun-
gei Gerong was er maar één God’.19 

19 Interview dhr. Maarten Bootsma, 
telefonisch gesprek, 5 januari 2013.

Er liepen 
daar ook 
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mannen, 
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    Toen ik er later nog naar vroeg bleek 
dat mevrouw Walter-Killian en meneer 
Walter wel een overwegend katholieke 
en aan Stanvac gerelateerde vrienden-
groep hadden opgebouwd. Er was wei-
nig communicatie met de mensen van 
Shell op Pladju, aan de overkant van de 
Musi. Datzelfde gold voor het contact 
met de Indonesiërs. Sungei Gerong 
was een soort eiland. Mevrouw Walter-
Kilian vertelde dat het anders was dan 
Palembang of Pladju: ‘Het was alle-
maal gescheiden. En van de Indonesiërs 
kende ik alleen mijn eigen Indonesiërs.’ 
Op het personeel dat bij hen in woonde 
na, had de familie Walter-Killian vooral 
contact met andere expats.20 Het leek 
erop dat de Indonesianisasi van het 
bedrijf geen invloed had op het sociale 
leven van de expats. Op hun werkende 
leven kreeg het eind jaren vijftig echter 
wel degelijk invloed. 

Op zijn werk ervoer meneer Boots-
ma hoe jonge Indonesiërs werden klaar  
gestoomd om hogere functies in het 
bedrijf op zich te nemen. Hij berede-
neert waarom ervoor werd gekozen om 
het talent in Indonesië goed op te lei-
den: iemand uit Nederland halen was 
vaak simpelweg te duur. Dit was nog 
een goede reden voor Stanvac om in te 
stemmen met Indonesianisasi. Lang-
zaamaan bleven alleen die expats over 
die nodig waren om op Sungei Gerong 

20 Interview mevr. Walter-Killian, 11 
december 2012 te Vorden.

kennis over te dragen aan de Indone-
siërs. 

Meneer Bootsma had een achter-
grond in de chemische techniek, waar-
door hij veel kennis kon overdragen 
aan de jonge Indonesiërs op het lab. 
Dit werd gestimuleerd door Stanvac. 
Ook stimuleerde het bedrijf jonge ge-
talenteerde studenten om bij Stanvac 
te komen werken; ze werden uitgeno-
digd om eens te komen kijken. Me-
neer Bootsma vertelt: ‘Ik heb weleens 
mensen gehad die ik rondgeleid heb 
(…), dat waren studenten (…).Pientere 
jongens, en die wilden ze dus hebben 
hè.’ Op de vraag of dit was om deze 
studenten aan te trekken bij het bedrijf 
antwoordt hij: ‘Ja, natuurlijk! Want dat 
zochten ze ook. En dat vind ik ook te-
recht hè, ik vind ook dat er geen buiten-
landers horen (…) er was bijvoorbeeld 
een vriend van mij, die jongen deed 
alleen kantoormachines! Daar moet je 
toch geen Nederlander voor nemen, 
veel te duur. En er liepen daar ook tim-
mermannen, nou, ze hebben daar ge-
noeg timmermannen. Daar hoef je geen 
Nederlander voor te hebben. Mijn op-
leiding en de kennis die ik daarvan heb, 
die hebben ze nodig! Maar je hebt geen 
timmerman nodig. Dus die moesten er 
allemaal uit.’21

21 Interview dhr. Maarten Bootsma, 
telefonisch gesprek, 5 januari 2013.
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Vertrek uit Indonesië
Eind jaren vijftig werden steeds meer 
Nederlanders ontslagen vanwege de In-
donesianisasi. Dit gold ook voor Kees 
Wester in 1958: 

‘Mr. C.J.J. Wester of our Ac-
counting and Finance Division is 
leaving SVPM at the end of his 
furlough. With the completion 
of major construction and also 
on account of the further Indo-
nesianisation there is a surplus 
of overseas accountants and Mr. 
C.J.J. Wester’s services have been 
terminated’22 

In 1957 werden alle Nederlandse be-
drijven genationaliseerd en Nederlan-
ders werden door Soekarno uitgewezen. 
Langzamerhand vertrokken alle Neder-
landse gezinnen van Sungei Gerong. 
Dit gold ook voor de familie Bootsma 
die met haar dochters van 1,5 en 3,5 
jaar oud op verlof naar Nederland ging 
en daar besloot te blijven. Toen me-
vrouw Walter-Killian met haar gezin 
uit Indonesië vertrok in 1959 waren 
bijna alle Nederlanders, ‘alle bekenden’, 
al vertrokken.  

Zo kwam er een einde aan de Indo-
nesië-tijd van deze Nederlandse expats. 
Zoals altijd roept een onderzoek meer 
vragen op dan er worden beantwoord. 

22 Brief Stanvac aan Van Karnebeek Den 
Haag 19-5-1958 (familiearchief ).

De aangekondigde ‘economische kant 
van de Indonesische revolutie’ van Haji 
Agus Salim heeft veel invloed gehad op 
Stanvac Indonesia. Zou Stanvac toen 
het na de Tweede Wereldoorlog terug-
keerde in Indonesië kunnen hebben 
voorzien dat deze economische dekolo-
nisatie zoveel impact zou hebben op het 
bedrijf? Op mijn vraag hoe het zo ver 
heeft kunnen komen dat Stanvac gena-
tionaliseerd werd, antwoordt mevrouw 
Walter-Killian: ‘Ze zullen geen keus 
hebben gehad. Ze waren heel machtig 
hoor. Vanaf ‘47 was het helemaal in 
volle gang hè. Dus het heeft nog lang 
geduurd.’23

Je zou je inderdaad ook af kunnen 
vragen waarom het nog zo lang heeft 
geduurd dat Stanvac genationaliseerd 
werd. In de jaren vijftig was dit bij een 
deel van Shell bijvoorbeeld al gebeurd. 
Een verklaring hiervoor zou de vrij 
goede doch moeizame verhouding die 
Stanvac met de politiek had kunnen 
zijn. Er kwamen vaak politici op bezoek 
en er werd onderhandeld. Misschien 
werd Stanvac vanwege haar Amerikaan-
se achtergrond minder gewantrouwd 
dan Shell, dat in de koloniale periode 
nauw had samengewerkt met de Neder-
lands-Indische regering. 

23 Interview mevr. Walter-Killian, 11 
december 2012.
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Maya Wester (22) is in februari begonnen aan 

de researchmaster ‘Modern History’ en inte-

resseert zich met name voor transnationale en 

sociaal-economische geschiedenis. Dit artikel 

kwam voort uit haar bachelorscriptie die zij 

schreef voor Onderzoeksseminar III ‘Van ko-

lonie tot staat’.

Conclusie
Hoe het ook zij, in de periode 1945-
1970 was er sprake van Indonesianisasi 
op Sungei Gerong. Het Amerikaanse 
Stanvac stemde hierin toe in 1954 in 
ruil voor lagere belastingen. Stanvac 
hield zich aan deze afspraak en schiep 
de juiste voorwaarden voor het proces. 
Zo kon het bedrijf meer Indonesiërs 
aannemen. Dit had als voordeel voor 
Stanvac dat het minder dure expats aan 
hoefde te trekken.  Dit proces pakte be-
ter uit voor de Indonesische medewer-
kers dan voor de Nederlandse. Indone-
sische werknemers kregen meer kansen 
op de werkvloer, terwijl er steeds min-
der Nederlandse expats nodig waren. 
Zij vertrokken  uiteindelijk eind jaren 
vijftig uit Indonesië. Met de nationali-
satie van Stanvac in 1970 kwam er een 
einde aan het Indonesianisasiproces van 
het bedrijf: 25  jaar na Salims voorspel-
ling was ‘the economic side of the Indo-
nesian Revolution’, althans binnen deze 
casus, een feit.<<

DOSSIER
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Dondeijne op een    
gebraden entvoghel

Paula Hendrikx en Marcella Klinker

In deze laatste versie van ‘Koken met Marietje’ bedankten wij Johanna 
Maria van Winter voor haar inzet voor Aanzet de afgelopen jaren. 
Voor de laatste maal bereidde zij een recept voor. Daarnaast spraken 
we met haar over de Zuid-Nederlandse kookkunst, het verslavende 
effect van suiker en de lekkerste en meest vieze gerechten die ze ooit 
heeft gemaakt.
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(Rode wijnsaus voor gebraden eend)
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Deze laatste keer kookt Marietje voor 
ons een recept uit haar eigen kookboek. 
Althans, een kookboek uit de zestiende 
eeuw, dat zij samen met neerlandica 
Ria Jansen-Sieben heeft uitgegeven en 
van commentaar heeft voorzien. Deze 
verzameling handschriften van een 
Gentse familie is vermoedelijk door 
opeenvolgende generaties opgetekend. 
Het Zuid-Nederlandse recept dat Ma-
rietje voor Aanzet heeft voorbereid heet 
‘Dondeijne op een gebraden entvoghel’. 
Het gaat om een saus van rode wijn 
voor over een gebraden eend, die in het 
oud-Nederlands met vogel of eendvogel 
werd aangeduid. Opmerkelijk is dat de 
saus voor over de hartige eend – of kip, 
dat is een goed hedendaags alternatief 
– heel zoet is. ‘Tot mijn verbazing was 
het eigenlijk ontzettend lekker’, vertelt 
Marietje over deze ongewone combi-
natie. Voor het recept worden appels, 
rode wijn, kaneel, gember en suiker ge-
bruikt. Hieronder lees je het recept in 
het oud-Nederlands. Hoewel dit recept 
goed leesbaar is, is het recept ook in he-
dendaags Nederlands aan het einde van 
dit artikel te vinden.

Deze zoete ‘dondeijne’ sluit mooi 
aan bij de recente activiteiten van Ma-
rietje. Ze houdt zich momenteel na-
melijk bezig met een artikel voor een 
themanummer over het gebruik van 
suiker in de middeleeuwse keuken.1  Ze 
baseert zich hierbij op een vijftiende- 
eeuws kookboek dat uit de buurt van 
Antwerpen komt. Hierin staan meer 
dan tweehonderd gerechten, waarvan 
in ongeveer de helft van de gerechten 
suiker wordt gebruikt – en dat terwijl 
het bijna allemaal vlees-, vis- of gevo-
geltegerechten zijn.

Zoals dat ook voor dure specerijen 
uit het Oosten gold, was suiker een 
luxeproduct en getuigde het van een 
hoge status als je dit product gebruikte. 

1 Haar artikel zal verschijnen in een 
gecombineerd nummer van de historische 
kringen De Oranjeboom in Breda en De 
Ghulden Roos in Bergen op Zoom.
2    Hiermee werd waarschijnlijk iets meer 
dan een Engelse pint bedoeld, namelijk 
ongeveer 0,7 liter.

“Als ghij maicken wilt dondeijne 
op een gebraden entvoghel
Soe sult ghij nemen vijf of zess 
appelen ende cappen [snijden] 
die al cleijn ende ontwee [in stuk-
ken] gesneden al dun in sciven 
[schijven] ende latet fruten [laat 

het fruiten] in boter te samen, soo 
neemt een pijnte [pint2] root wijns 
of min of meer dair na dat [al naar-
gelang dat] ghij maicken wilt, ende 
wel [royaal] caneelpoer [kaneel-
poeder] ende wat gengebaerpoer 
[gemberpoeder] ende menghet te 
samen ende dan soo latet sieden 
[koken], ende veel suijckens daer 
in gedaen, ende gietet [giet het] op 
een entvoghel.”

Het originele recept
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In de zestiende eeuw werd suiker echter 
een stuk goedkoper. Hoewel het niet 
meer bijdroeg aan een hoge status, bleef 
suiker een belangrijk ingrediënt. Dat 
is bijzonder, want allerlei andere spe-
cerijen werden om deze reden wél af-
gezworen. Hiervan werd zelfs beweerd 
dat ze in de Middeleeuwen alleen maar 
gebruikt werden om het zogenaamd 
bedorven voedsel dat men toen at te 
camoufleren. Het feit dat men ondanks 
statusverlies toch suiker bleef gebrui-
ken, toont volgens Marietje aan hoe 
verslavend suiker moet zijn geweest (en 
nog steeds is).

Hoewel het misschien niet zo ge-
zond is, is het wel een erg lekker en ge-
makkelijk gerecht om te maken. Overi-
gens heeft Marietje bijna nooit iets vies 

gekookt. ‘Het was eigenlijk altijd wel 
lekker. Soms was iets wel minder ge-
bonden dan het zou moe-
ten zijn en viel het bijna 
uit elkaar, maar zelfs dan 
was het goed te eten.’ Wel-
licht heeft ze inmiddels 
wel een ‘Middeleeuwse 
smaak’ ontwikkeld. Wel 
heeft ze ooit eens een ge-
recht met gekookte haring 
bereid dat heel zwaar op 
de maag viel. ‘Dat viel zo 
zwaar dat je het wel “vies” 
zou kunnen noemen.’ Ook waren som-
mige Duitse recepten erg zuur, hoewel 
dat ‘lekker zuur’ is in de ogen van de 
Duitsers zelf.

‘Desondanks is het leuk om nieuwe 
recepten uit te proberen, en dat zal ik 
ook zeker blijven doen.’ Als er nieuwe 
tekstedities van Middeleeuwse kook-
boeken verschijnen, schaft Marietje die 
graag aan en probeert ze er iets uit te 
koken. ‘Mijn gasten gebruik ik graag 
als proefkonijn’, geeft ze toe. Als ze 
een Middeleeuws “lievelingsrecept” 
zou moeten aanwijzen, zou dat Brouet 
Georgié zijn, van de veertiende-eeuwse 
Franse chef-kok Taillevent. Dit recept 
verscheen drie jaargangen geleden als 
eerste Middeleeuwse recept van Ma-
rietje in Aanzet (jaargang 25, nr. 1). 
Het gerecht staat dicht bij onze heden-
daagse smaak, maar is toch ook typisch 
Middeleeuws, met runderbouillon, kip 
en gember als hoofdingrediënten. ‘Als 

Johanna Maria van Winter 
met een bos bloemen van de redactie

Mijn 
gasten 
gebruik 
ik graag 
als proef-
konijn
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ik voor veel gasten moet koken en ik 
heb niets nieuws voorbereid, dan kook 
ik dat graag.’

We eindigen ons gesprek met een 
discussie over hongersnoden, over-
bevolking en de geschiedenis van de 
aardappel, die als familie van de nacht-
schade lange tijd als zeer gevaarlijk is 
beschouwd. ‘Pas in de achttiende eeuw 
werd de aardappel echt geaccepteerd.’ 
Hieruit blijkt maar weer dat Marietje, 
nog steeds een actieve historica, zich 
met meer dan alleen Middeleeuws ko-
ken bezighoudt.

Ingrediënten:
5 of 6 appels in plakjes
Boter
0,5 à 0,75 liter rode wijn
Kaneelpoeder en gemberpoeder (naar 
smaak)
‘Veel’ rietsuiker (naar smaak; bijvoor-
beeld 5 eetlepels)
Een gebraden kip of eend

Bereiding
Bak de appels in de boter in een diepe 
pan. Voeg vervolgens de wijn toe, sa-
men met een of enkele mespunten ka-
neel- en gemberpoeder. Voeg de suiker 
toe en laat het geheel goed koken. Haal 
de pan van het vuur en giet het over 
een gebraden kip (of eend). Eet smake-
lijk!<<
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Een monnik met een 
visie
Walahfried Strabo’s Visio Wettini (827) in politiek en cultureel 
perspectief

Milou Wery

Walahfried Strabo versificeerde in 827 de Visio Wettini.  Deze visi-
oentekst draait om de Reichenauer monnik Wetti die in een visioen 
van het hiernamaals geconfronteerd wordt met verschillende cate-
gorieën Karolingische zondaren en zijn eigen zonden. De tekst is 
Walahfrieds reflectie op de Karolingische wereld. Hoe zijn kritische 
relaas zich laat lezen en wat Walahfried hiermee wilde bereiken zijn 
fundamentele vragen. De Visio Wettini wordt geanalyseerd tegen de 
achtergrond van de Karolingische wereld. 
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In de nacht van 2 op 3 november in het 
jaar 824 droomde Wetti, een monnik in 
het klooster Reichenau, van het hierna-
maals. Vervuld van angst aanschouwde 
hij, in het besef dat dit zijn lotsbestem-
ming kon zijn, van verdorven oorden 
waar zondaren hun straf ondergingen. 
Hoopvol trad hij de blinkende hoge 
muren van het hemels Jeruzalem bin-
nen, waar hij een laatste kans kreeg om 
zijn misstappen recht te zetten. In de 
wetenschap dat hij de volgende dag de 
dood in de ogen zou kijken, ontwaakte 
Wetti tenslotte. Vastberaden om het-
geen hij had aanschouwd wereldkun-
dig te maken, vertelde de monnik het 
verhaal aan een viertal vertrouwelingen: 
abt Erlebald en de monniken Theg-
armar, Tatto en Heitto.1 Precies zoals 
hem was opgedragen.2 

Hiermee legde Wetti de basis voor de 
optekening van de Visio Wettini. De in 
824 verschenen prozaversie van het visi-
oen van de hand van Heitto vormde het 
uitgangspunt voor de versificatie3 die 

1  Walahfried Strabo, Visio Wettini, ed. 
David A. Trail,  Walahfrid Strabo’s Visio 
Wettini: Text, Translation, and Commen-
tary. Lateinische Sprache und Literatur des 
Mittelalters 2 (Frankfurt 1974) 70-71. Zie 
voor het Latijn: Walahfried Strabo, Visio 
Wettini, ed. E. Dümmler, MGH Poet. lat. 
II (Berlijn 1884) 301-333. (geraadpleegd 
naast de vertaling van Trail). 
2  Walahfried Strabo, Visio Wettini, ed. 
David A. Trail, 70.
3 Definitie volgens Van Dale: Het in-
verzen-brengen, m.n. volgens de versleer.

de achttienjarige monnik Walahfried 
Strabo in 827 maakte. Een opmer-
kelijke maar succesvolle manoeuvre: 
Wetti’s overlijden bracht 
Walahfrieds carrière 
keizerlijke allure. De 
tekst maakte indruk op 
Grimald, kapelaan aan 
het hof van Lodewijk 
de Vrome en tevens 
een verwant van Wetti.4 
Walahfried vond in hem 
een patroon en werd 
daarom in 829 vanuit 
het klooster Fulda, waar 
het talent sinds 827 ver-
bleef, naar Aken geroe-
pen om zijn kunde ten-
toon te spreiden.5 

Walahfried Strabo’s 
Visio Wettini vormt een 
schakel binnen de visi-
oenliteratuur over het 
hiernamaals. De traditie 
heeft Nieuwtestamentische wortels (2 
Kor 12:1-4) en kent Dante’s Goddelijke 
Komedie (ca. 1308-1321) als literair 
hoogtepunt.6  De ‘politieke dromen’ 
werden, zoals P.E. Dutton dat treffend 
verwoordde, nooit louter gevoed door 

4  Ibidem 36.
5  Mayke de Jong, The Penitential State. 
Authority and Atonement in the Age of Louis 
the Pious, 814-840 (Cambridge 2009) 138.
6  Carol Zaleski, Otherworld journeys: Ac-
counts of Near-Death Experience in Medieval 
and Modern Times (Oxford 1987) 4, 6.

Het 
ontwijken 
van 
geestelijke 
verantwoor-
delijkheid 
werd 
beschouwd 
als de 
ultieme 
zonde
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goddelijke inspiratie, maar haken ook in 
op gevoelige zaken en zinspelen op een 
mentaliteitsverandering.7 De sneer in 
Walahfrieds in proza opgestelde intro-
ductie, dat ‘bepaalde mensen visioenen 
beschouwen als inhoudsloze dromen en 
weigeren ze te accepteren, te geloven of 
er naar te luisteren’ is dus geen lege fra-
se.8 In dit kader is het interessant om 
Walahfrieds kritiek nader te bekijken. 
Wat zag Wetti volgens Walahfried en 
wat vormde voor Walahfried de aanlei-
ding om dit visioen te versificeren? Hoe 
laat zijn kritische relaas zich lezen, wat 
was zijn doel en hoe verhoudt zijn kri-
tiek zich tot de politieke situatie van het 
Karolingische Rijk in de jaren twintig 
van de negende eeuw? Om deze vragen 
te kunnen beantwoorden moet eerst de 
kern van het visioen worden bekeken: 
datgene wat Wetti volgens Walahfried 
droomde. 

De Visio Wettini 
Walahfried moet veertien of vijftien 
jaar oud zijn geweest toen Wetti in 824 
in Reichenau overleed. In 827 schreef 
hij op basis van Heitto’s prozaversie 
en de informatie, hij zelf van Wetti in 
een persoonlijk gesprek over het visi-
oen had ontvangen, een nieuwe tekst.  

7  P.E. Dutton, The Politics of Dreaming 
in the Carolingian Empire (Lincoln en 
Londen 1994) 27. 
8  Walahfried Strabo, Visio Wettini, ed. 
David A. Trail, 37. 

Wetti’s verhaal leende zich hier uitste-
kend voor. Walahfrieds scherpe pen is 
namelijk gebonden aan een christelijk 
discours, waarin nederige en vrome 
personen naar voren worden geschoven 
als ontvangers en boodschappers van 
goddelijk tekst en uitleg met morele 
doeleinden.

Wetti’s reis door het hiernamaals 
begon met het medicinale drankje dat 
Wetti op een lang leven innam. Dat 
vloeibare gezondheid niet zaligmakend 
is, merkte Wetti, toen hij getergd door 
hevige pijnen het bewustzijn verloor.9 
Dit drankje bleek het ticket voor een 
bad trip, waarin ‘bedrog’ in de listige 
gedaante van een priester Wetti’s erg-
ste vermoedens bevestigde. De dood 
naderde en aan de andere kant wachtte 
niets dan duisternis, zo luidde de bood-
schap. Gelukkig bleek goddelijke red-
ding nabij. Een aantal monniken, wier 
kleding onbekend en helder stralend 
was, verdreef de kwade geesten en span-
ning van het ergste soort terwijl een en-
gel, gekleed in een karmozijnrode man-
tel, de dialoog met Wetti aanging over 
zijn lot.10

Toen dit eerste visioen plotseling ten 
einde kwam, wenste de visionair niets 
anders dan een terugkeer naar hogere 
sferen. Hoe hard was immers de bood-
schap dat de dood naderde en de hel 
zijn lotsbestemming was, aangekomen? 

9  Walahfried Strabo, Visio Wettini, ed. 
David A. Trail, 45-46. 
10  Ibidem 47-48.
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Wat anders kon hij meer verlangen dan 
raad van de engel om dit te verande-
ren? Deze gemoedstoestand verklaart 
waarom Wetti in zijn tweede visioen 
zag wat hij zag en de raad kreeg die hij 
verlangde.11  

Hier trof hij dezelfde engel, deze keer 
gekleed in een onberispelijk wit gewaad 
zoals dat vaker voorkomt in visioenen.12 
Onder zijn bescherming zou Wetti zijn 
tocht door het hiernamaals voor een 
nacht probleemloos voortzetten.13 De 

11  Richard Kay, ‘Charlemagne in Hell’ 
in: Kenneth Pennington, Melodie Harris 
Eichbauer, Law as profession and practice in 
medieval Europe: essays in honor of James A. 
Brundage (Ashbury 2011) 297.
12  Zaleski, Otherworld journeys, 53.
13  Ibidem 54.

route leidde de visionair allereerst naar 
de lijdensweg van vele anderen. In een 
helleoord ondergingen zondaars al naar 
gelang hun ‘strafblad’ hun eeuwige of 
tijdelijke straf. Wetti en zijn compag-
non zagen hier marmeren bergen die 
tot de sterren reikten, waaromheen een 
woeste rivier een onuitblusbaar, zuive-
rend vuur over de zielen golfde.14 Wetti 
zag priesters vastgebonden op staken, 
met tegenover hen de vrouwen aan wier 
vleselijke lusten ze hadden toegegeven.15 

14  Walahfried Strabo, Visio Wettini, ed. 
David A. Trail, 50-51.
15  Bron afbeelding 1: St. Gallen, 
Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 573: Pau-
lin von Périgeux, Vita des hl. Martin; 
Venantius Fortunatus, Vita des hl. Martin 
und Carmina; Visio Wettini von Heito 

Naamdicht Karolus Imperator in een 9e of 10e eeuws Karolingisch verzamelhandschrift met de Visio Wettini, afkomstig 
uit het klooster Sankt Gallen.15
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Hij zag een claustrum vol rook en stoom 
waarin de monniken boetten voor aller-
lei misstappen. Hij hoorde van een bis-
schop, die eeuwig boette voor het nege-
ren van het visioen van een clericus. En 
ook van een abt, die op de top van de 
berg de elementen trotseerde om zich te 
zuiveren van negligentia, nalatigheid.16 
Hij had verzuimd de kloostergemeen-
schap integer te leiden. Vervolgens zag 
Wetti de grote naam uit dit visioen, 
vastgenageld aan de grond terwijl een 
wezen aan zijn genitaliën knabbelde. 
De door Walahfried gecomponeerde 
naamdicht verraad zijn identiteit: Caro-
lus Imperator, Karel de Grote.17 Groot 
van daden, maar niet gevrijwaard van 
een vrije seksuele moraal en daarmee 
van zonden. Hiermee maakt de engel 
het belang van de juiste levenswijze en 
het tijdig tonen van berouw voor bega-
ne zonden pijnlijk duidelijk. Niemand 
weet immers in hoeverre deze zich 
kunnen verschuilen in de schaduw van 
goed gedrag. Tenslotte aanschouwde de 
visionair een collectie waardevolle, be-
gerenswaardige voorwerpen, wachtend 
op de edelmannen aan wie zij op aarde 
toebehoorden.18

und von Walahfrid; Vision der armen 
Frau; Offenbarungen des Barontus; Varia 
(http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/
csg/0573) 343-344.
16  Voor de priesters: Ibidem 51; Voor de 
abt: Ibidem 54; Voor de bisschop: Ibidem 
55.
17  Zaleski, Otherworld journeys, 80.  
18   Walahfried Strabo, Visio Wettini, ed. 

Die novembernacht zag Wetti alle 
mensen die hij was tegengekomen zo-
als ze werkelijk waren. Als overtreder 
van de kuisheidsregels, als breker van 
een gelofte, als ongelovige Thomas, als 
de ongehoorzaamheid zelve, als over-
moedig. Hun levensstijl had hen naar 
dit helleoord geleid. Zij bleken de ware 
dromers te zijn geweest. Deze vijf ca-
tegorieën reflecteren de hiërarchische 
indeling van Wetti’s hel, waarin aan 
verschillende zonden een verschillende 
waarde en strafmaat wordt toegekend. 
De bisschop die een visioen van een 
clericus had genegeerd, blijkt in goed 
gezelschap: de rivier van vuur zal ook 
de priesters die persoonlijk gewin bo-
ven hun gewijde functie stellen eeuwig 
straffen. Het breken van de monniksge-
lofte en negligentia werd afgedaan met 
tijdelijke straffen. Karel de Grote neemt 
hier een bijzondere plaats in: hij had 
weliswaar gezondigd, maar dit had zijn 
bestuurlijke kwaliteiten niet beïnvloed. 
Bij clerici was dit wel het geval: hun 
handelen stond een correcte uitvoe-
ring van hun taak als middelaars tussen 
goddelijke en wereldlijke heerschappij 
in de weg. Dit verklaart hun eeuwige 
kwelling. Het ontwijken van geestelijke 
verantwoordelijkheid werd beschouwd 
als de ultieme zonde.19 

Het stond Walahfrieds publiek voor 
ogen dat zij voorzieningen dienden te 

David A. Trail 57.
19  Kay, ‘Charlemagne in Hell’, 306.

http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/csg/0573
http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/csg/0573
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treffen voor het welzijn van hun ziel en 
die van hun verwanten. Het verhaal van 
de bisschop is hierbij het meest illustra-
tief: wie zijn oren sluit voor de bood-
schap van een visioen is de grootste 
zondaar. Het is echter onduidelijk of en 
in welke mate gebed daadwerkelijk soe-
laas biedt en of dit de zuiveringsperiode 
van de ziel verkort. Er bestaan immers 
zonden in vele gedaanten en niemand 
weet hoe zwaar zijn daden wegen. Het 
lijkt nog altijd better to be safe than sorry.

Deze indrukken zijn evident voor 
het verdere verloop van het visioen, na-
melijk de tweevoudige boodschap die 
Wetti ontving in de hemel. Deze plek 
had niets van de voorgaande. De on-
eindige oprijzende muren glommen en 
de gouden en zilveren ornamenten wa-
ren een lust voor het oog. Hier ervoer 
Wetti onbeschrijfelijke schoonheid. 
Hier zag hij Christus’ troon, waarvoor 
de aanwezige heiligen zich neerwierpen 
opdat Wetti werd gevrijwaard van zijn 
eigen zonden. Hij had zijn leerlingen, 
weliswaar onbewust, onvoldoende ge-
inspireerd en op het verkeerde pad ge-
bracht. Een stem van de troon daagde 
Wetti uit om degenen die hij met valse 
doctrine had misleid, te corrigeren. De 
engel maakt de opdracht concreet: door 
na het ontwaken zijn leven te beteren 
kon hij zijn fouten rechtzetten en zijn 
ziel veiligstellen.20 Het advies joeg Wetti 

20  Walahfried Strabo, Visio Wettini, ed. 
David A. Trail, 62.

echter meer angst aan dan dat het hem 
realiteitszin bracht. Hij verkondigde 
zich uit angst onwaar-
dig de boodschap over 
te brengen.21 Hierop 
vermaande de engel de 
tegenstribbelende Wetti 
streng.22 Hij diende zijn 
morele leven te ordenen 
en de goddelijke inspira-
tie te incorporeren. Was 
hij de misstanden in de 
kloostergemeenschap-
pen – naast hebzucht, 
rijke kleding en trots ook 
bestaande uit gulzigheid 
en dronkenschap – al-
weer vergeten? 23 Zag hij 
niet in dat hij met open 
ogen in dezelfde valkuil 
als de bisschop dreigde 
te stappen? Deze kritiek laat zich ook 
vertalen naar het rijksniveau en lijkt aan 
te sturen op praktische hervormingen 
van de misstanden die de Karolingische 
wereld vervuilden. Wetti voerde zijn 
taak correct uit; nu keizer Lodewijk de 
Vrome (814-840) nog. 

21  Ibidem 65.
22  Admonitio - morele vermaning - is 
een literaire constructie om kritiek te uiten 
en wordt veel gebruikt in vorstenspiegels. 
Ze wordt geflankeerd door de  correptio 
(berisping) en increpatio (uitbrander). 
Zie voor nadere toelichting  De Jong, The 
Pentitential State, 118-122.
23  Walahfried Strabo, Visio Wettini, ed. 
David A. Trail, 52.

Walahfrieds 
woorden 
vormden 
op een 
geaccepteerde 
wijze 
geschreven 
aanklacht 
tegen de 
praktijk
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Visioen in context 
Walahfrieds populaire versificatie geldt 
als boegbeeld van de negende-eeuwse 
visioenliteratuur.24 Dat een tekst waar-
uit zoveel kennis van de wereld blijkt 
afkomstig is uit een klooster, lijkt op 
het eerste gezicht wonderlijk. Wie 
verder kijkt zal echter ontdekken dat 
kloosters net zo min op zichzelf ston-
den als visioenteksten. Integendeel: 
in geen enkele andersoortige gemeen-
schap was het spanningsveld tussen af-
zondering en integratie groter. De naar 

24  Dutton, The Politics of Dreaming, 45.

binnen gekeerde kloostergemeenschap 
was tegelijkertijd een politiek en soci-
aal centrum.25 Daarom dient de Visio 
Wettini ook bekeken te worden in een 
breder kader: dat van de Karolingische 
wereld. 

Het benedictijner klooster Reiche-

25  Mayke de Jong, ‘Carolingian monas-
ticism: the power of prayer’ in: Rosamund 
McKitterick (ed.), The new Cambridge 
Medieval History. Vol 2: c. 700-900 
(Cambridge 1995) 623.  Zie ook: Mario 
Costambeys, Simon MacLean en Matthew 
Innes, The Carolingian World (Cambridge 
UP 2011) 130.

Het noordoostelijke gebied van Franksich Rijk in de 9e eeuw
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nau verdient enige introductie. Dit 
klooster werd in 721, na de onderwer-
ping van de Alemannen door Karel 
Martel, op een eiland in het Bodenmeer 
gesticht. Reichenau werd een rijks-
klooster – een klooster onder Karolin-
gische controle – dat zich ontwikkelde 
tot een machtig religieus centrum.26 
Zijn rijkdom was groot en zijn invloed 
reikte tot aan het koninklijk hof. Rei-
chenau profiteerde van een brede ken-
nisgeving van de verschrikkingen die 
men in het hiernamaals tegen kon ko-
men en het idee dat zonden na de dood 
konden worden gezuiverd. Uit voor-
zorg – voor het eigen zielenheil of dat 
van naasten – vloeide een stroom van 
giften naar kerken en kloosters.27 Dit 
gold niet in de laatste plaats voor het 
koninklijk hof, waarmee de wederzijdse 
afhankelijkheid groot was. In ruil voor 
militaire steun, afkomstig uit de ver-
huur van de landerijen, en gebed voor 
het zielenheil van de keizer ontving het 
klooster financiële middelen en genoot 
het koninklijke bescherming.28 Kortom: 
Reichenau vestigde langs deze weg zijn 
centrumpositie. Het zielenheil van de 
Karolingische keizer nam hierin een bij-
zondere positie in;  het welzijn van het 
ministerium – het rijk dat de Karolingi-
sche vorsten van God ontvingen – hing 
immers nauw samen met de gebeden en 

26  Costambeys, The Carolingian World, 
127.
27  Ibidem 129. 
28  Ibidem 129.  

missen die hiertoe in de Rijkskloosters 
werden opgedragen.29  De keizerlijke 
erkenning en de kosten die aan deze 
gebeden verbonden waren spreken uit 
de Visio Wettini.30 Walahfried spreekt 
zich immers uit tegen de vele zonden 
die massaal in het Karolingische Rijk 
worden begaan en wijst expliciet op de 
meerwaarde van gebed.31 

Daarnaast spreekt uit de tekst werke-
lijke bezorgdheid om de problematiek 
in het Karolingische Rijk. De positie 
van het klooster leidde tot kennisgeving 
hiervan en van het hofleven. De hechte 
relatie tussen het klooster en het hof 
wordt onderstreept door de toegang die 
Grimald, als kapelaan van Lodewijk de 
Vrome, en Walahfried Strabo, toonaan-
gevend intellectueel en sleutelfiguur in 
de ‘Karolingische Renaissance’, hadden 
tot informatie over de regeringsperi-
kelen. In zijn visioen wordt Wetti ge-
confronteerd met het morele verval van 
het religieuze leven. Hij wordt om de 
oren geslagen met zorgen om sodomie 
en concubinaat en geconfronteerd met 
de aandacht voor luxe in de kloosters. 
Walahfrieds woorden vormen, zoals een 
vorstenspiegel betaamt, een op geaccep-

29  Ibidem 76.
30  Rob Meens, ‘Dromen van Karel de 
Grote’ in: Streven. Cultuur maatschappelijk 
maandblad (februari 2000) http://www.
streventijdschrift.be/artikels/00/meens.htm. 
(versie 16 december 2012).
31  Walahfried Strabo, Visio Wettini, ed. 
David A. Trail, 55.

http://www.streventijdschrift.be/artikels/00/meens.htm
http://www.streventijdschrift.be/artikels/00/meens.htm
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teerde wijze geschreven aanklacht tegen 
de praktijk. Zowel Karel de Grote als 
Lodewijk de Vrome hadden geprobeerd 

hier grip op te krijgen 
met de uitvaardiging van 
verschillende capitularia, 
waaronder de Admonito 
Generalis (789), de Lit-
teris Colendis (ca. 790) 
en de Admonitio (823-
825).32 Deze koninklijke 
verordeningen - het re-
sultaat van de jaarlijkse 
rijksvergaderingen - cir-
culeerden door het Rijk 
en vermaanden alle Fran-
ken op de juiste wijze te 
leven, zoals het de populus 

christianus betaamt. Daarnaast werden 
verschillende kerkelijke concilies geor-
ganiseerd en in 816-817 werd de Regel 
van Benedictus als enige en uniform na 
te leven kloosterregel ingesteld.33 Hoe-
wel Karel de Grote en Lodewijk de Vro-
me met deze acties de structuur en het 

32  Giles Brown, ‘Introduction: the 
Carolingian Renaissance’ in: Rosamund 
McKitterick (red.), Carolingian Culture: 
Emulation and Innovation (Cambridge 
1994) 17- 24.
33  Lodewijk trad hiermee in zijn 
vaders voetsporen, die vanaf 802 - vanaf 
de Akense hervormingen - pogingen had 
ondernomen om de Regel van Benedictus 
als enige kloosterregel te laten gelden. 
Costambeys, The Carolingian World, 201. 
Zie ook: De Jong, The Penitential State, 23 
en Kay, ‘Charlemagne in Hell’, 313-315.

gedrag van de christelijke samenleving 
trachtten te hervormen, lijkt de prak-
tische uitwerking hiervan Walahfried 
zorgen te hebben gebaard. Deze kritiek 
op de kloosters in het bijzonder was be-
langrijk, omdat leefwijze in de kloosters 
en effect van de gebeden hand in hand 
gingen. Voornamelijk in Rijkskloosters, 
de plekken waar het zielenheil van de 
vorst en het rijksbelang centraal ston-
den, was dit cruciaal.34

Walahfried legt in het bijzonder na-
druk op de hachelijke positie van Karel 
de Grote. Zijn scherpe kritiek op de 
voormalige keizer uit hij in ‘veilige vi-
sioenvorm’ en hij lijkt keizer Lodewijk 
de Vrome (814-840) aan te sporen actie 
te ondernemen voor het zielenheil van 
zijn vader. 35 Het is niet toevallig dat op 
hetzelfde moment, omstreeks 824, zo-
geheten libri vitae, boeken des levens, 
opgesteld werden. In deze boeken, die 
op het altaar lagen, werden de namen 
van kloosterlingen en weldoeners opge-
tekend. De voorbede van de monniken 
kwam ten goede aan de personen die in 
het boek waren opgenomen. Het Rei-
chenauer exemplaar bevatte de namen 
van meer dan vijfduizend (overleden) 
kloosterlingen, weldoeners en leden 
van de keizerlijke familie.36

34  De Jong, Penitential State, 23.
35  Janet Nelson, The Frankish World 
750-900 (Londen 1996) 240.
36  Karl Schmid, ‘Zeugnisse der Memo-
rialüberlieferung aus der Zeit Ludwigs der 
Frommen’ In: Peter Godmann en Roger 

Het klooster 
Reichenau 

deed 
dankzij 
de Visio 
Wettini 

goede zaken
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Slechts eenmaal richt Walahfried 
zich expliciet tot Lodewijk, en wel met 
de vraag om hervorming van de prak-
tijk. Naast breed uitgemeten politieke 
misstanden lijkt dit ook terug te slaan 
op Lodewijks eigen misstappen, name-
lijk zijn publieke boetedoening enkele 
jaren eerder in Attigny (822). Lodewijk 
had zijn vader in 814, als enige resteren-
de zoon, opgevolgd als keizer van het 
Karolingische Rijk. Hoewel hij zijn po-
sitie verzekerde door herstructurering 
van het paleis in Aken – waar Karels 
vrije seksuele moraal hoogtij vierde en 
Lodewijks vele ongehuwde zussen tot 
dan toe woonden – was de breuk niet zo 
absoluut als de tegenstelling tussen bei-
de reputaties doet vermoeden. Beiden 
probeerden namelijk een zekere uni-
formiteit binnen de West-Frankische 
kerk te creëren. Dit heeft alles te maken 
met het concept ministerium, waarin de 
vorst als bemiddelaar tussen het volk en 
God hoofdverantwoordelijk was. Ging 
het slecht met het imperium, dan dien-
de de keizer hiervoor te boeten opdat 
hopelijk herstel zou optreden. Om het 
welzijn van het rijk te garanderen was 
een juiste, christelijke levenshouding 
nodig. De vorst probeerde daarom ook 
om middels capitularia leefregels op de 
verschillende groepen in de samenle-
ving over te brengen.

Collins, Charlemagne’s Heir. New perspecti-
ves on the reign of Louis the Pious (814-840) 
(Oxford 1990) 509.

Belofte voor de toekomst
Tenslotte blijft Walahfried Strabo over. 
Wat kan hem persoonlijk hebben aan-
gezet tot de versificatie van het visioen 
die de weg naar eeuwige roem bleek 
te zijn? Walahfrieds relatie met Wetti, 
zijn voormalig leermeester (sapiente 
magistro), kan hierin een rol hebben 
gespeeld. Zo baseerde Walahfried zijn 
Visio Wettini op informatie uit eerste 
hand. Zijn primaire bronnen waren de 
visionair zelf en Heitto’s prozaversie, 
gebaseerd op aantekeningen die ge-
maakt waren bij Wetti’s ontwaken zo-
als genoemd in het visioen. Daarnaast 
konden de getuigen van 827 het ver-
haal bevestigen. Dit verschafte de Visio 
Wettini autoriteit en legitimiteit.37 De 
populariteit en actualiteit van Heitto’s 
tekst maakten versificatie extra aantrek-
kelijk. Daarnaast bood versificatie een 
podium aan Walahfrieds literaire talent. 
In dit kader was het ook het perfecte 
middel in de zoektocht naar een nieuw 
patroon, nu Wetti was weggevallen. De 
auteur zette hoog in: in zijn introductie 
richt Walahfried zich tot Grimald, die 
hij verzoekt zijn nederige werk veilig 
te stellen.38 Deze vraag om patronage 
bleek een gouden greep; de rest van 
Walahfrieds carrière is geschiedenis.  

37  Kay, ‘Charlemagne in Hell’, 296.
38  Walahfried Strabo, Visio Wettini, ed. 
David A. Trail, 37. 
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Milou Wery (21) is derdejaars student Ge-

schiedenis met een voorliefde voor de vroege 

Middeleeuwen en cultuurgeschiedenis. Ze 

start in september met de onderzoeksmaster 

‘Medieval Studies’ aan de Universiteit Utrecht. 

Dit artikel is een bewerking van een paper dat 

geschreven is binnen de cursus ‘Hemel, Hel en 

Vagevuur’.

Conclusie
Een korte terugblik leert dat de Visio 
Wettini het product is van de verhou-
ding tussen het klooster Reichenau en 
het Karolingische hof. De tekst be-
spreekt vele zonden, de gevolgen voor 
de zondaren en wat er gedaan kan 
worden om deze te voorkomen. Het 
is niet verwonderlijk dat de nadruk 
op vroom gebed ligt en aanzet tot het 
opdragen van missen, omdat dit finan-
cieel gewin betekende. Deze gebeden 
waren voor het welzijn van het rijk en 
de keizer van groot belang. De kennis 
van politieke zaken die rondging in de 
kloostergangen laat zich verklaren uit 
de relatie die het klooster had met het 
wereldse. Walahfried speelt hier met 
zijn tekst handig op in. Hij uit zijn 
zorgen, in een poging aanzet te geven 
tot hervormingen in de Karolingische 
wereld. Hij richt zich impliciet tot de 
keizer, de hoofdverantwoordelijke in 
het ministerium. Walahfrieds rol in dit 
proces is ambivalent. Hij spekte de kas 
van het klooster en uitte zijn zorgen, 
maar vond vooral een ingang naar het 
keizerlijk hof dankzij zijn nieuw ver-
worven patroon. Wat het motief voor 
versificatie ook mag zijn geweest, het 
staat vast dat de Visio Wettini de spring-
plank bleek waarvan Walahfried slechts 
in zijn stoutste dromen het bestaan had 
kunnen vermoeden.<<
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De Passie van… Erik Nijhof

Industrieel erfgoed, 
Marx en de wereld

Erik Nijhof is sociaaleconomisch historicus en heeft zijn hart aan 

Utrecht verpand. Deze muziekliefhebber weet alles van industrieel erf-

goed, maar ook globalisering en de waarde van het verleden voor het 

heden fascineren hem. Met zijn pensioen in zicht geeft hij de Utrechtse 

studenten een aantal tips mee. Aanzet praat met Erik Nijhof over zijn 

carrière, het onderwijs en zijn passie.
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Erik Nijhof is een Utrechter pur sang. 
Hier studeerde, promoveerde en werkte 
hij ongeveer zijn hele carrière. Na een 
opleiding bij prominente historici als 
Hermann von der Dunk en de marxis-
tische hoogleraar Theo van Tijn ging 
Nijhof zich met name interesseren in 
de negentiende en twintigste eeuw. 
Hij raakte betrokken bij een linkse stu-
dentenbeweging en ging geloven in de 
waarde van economische structuren. ‘Ik 
was een beetje een marxist’, erkent hij 
met een glimlach. Nu, aan het einde 
van zijn carrière, heeft hij deze visie 
wat bijgesteld. Mensen worden nooit 
volledig gedetermineerd door structu-
ren, maar beïnvloeden deze zelf in hoge 
mate. Nijhof heeft dan ook een grote 
interesse voor mens en maatschappij 
ontwikkeld. ‘Structuren zijn belangrijk, 
maar minstens zo waardevol is de ma-
nier waarop mensen zin geven aan hun 
bestaan. Het is een wisselwerking tussen 
mens en maatschappij die zowel in he-
den als verleden naar voren komt. Dit 
blijft me fascineren en ik noem mezelf 
nu een gematigd sociaal-constructivist,’ 
aldus Nijhof.

Trots op industrieel erfgoed
Wanneer we vragen waar deze sociaal-
economische historicus zoal trots op is 
in zijn lange carrière, noemt hij allerlei 
projecten rondom industrieel erfgoed. 
Dit is duidelijk een belangrijk onder-
deel van zijn passie. Wanneer we vra-

gen waar deze, in onze ogen toch wat 
ongewone, interesse vandaan komt, 
antwoordt Nijhof lachend: ‘Ik vind 
het niet zo onlogisch. Ik houd me be-
zig met de werkende 
mens, dus ook met de 
materiële kant van het 
bestaan.’ Zo bekom-
merde hij zich om het 
industriële erfgoed van 
het bedrijf Werkspoor, 
een grote metaalver-
werkende fabriek die 
de inwoners van de 
Utrechtse wijken Zuilen 
en Ondiep veel werkgelegenheid heeft 
gebracht. ‘Wij wilden deze gebouwen 
niet alleen nieuw leven inblazen, maar 
ze ook dragers van de identiteit van dat 
gebied maken. Het is belangrijk dat 
mensen niet vergeten dat de bruisende 
Utrechtse studentenstad tot 1960 nog 
het meest industriële karakter van de 
vier grote steden had.’ 

Nijhof heeft grote belangstelling 
voor de werkende mens in zijn sociale 
en economische leefwereld. Zo promo-
veerde hij op arbeidsverhoudingen in 
de Rotterdamse haven en heeft hij on-
derzoek gedaan naar de mijnwerkers in 
Limburg. Trots is hij op zijn deelname 
aan het BINT-project (Bedrijfsleven 
in Nederland in de Twintigste Eeuw), 
waarin alle aspecten van het Nederland-
se bedrijfsleven werden onderzocht. 
Zulke projecten zijn volgens hem van 
onschatbare waarde. ‘Er wordt momen-

‘Ik was 
een 
beetje 
een 
marxist’
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teel te weinig gekeken naar discussies in 
het verleden, bijvoorbeeld op het gebied 
van de sociale zekerheid. Men wil steeds 
opnieuw het wiel uitvinden, maar met 
een beetje meer historisch besef zou dat 
niet nodig zijn.’

De waarde van het verleden voor het 
heden fascineert Nijhof dan ook ma-
teloos. Als uitgesproken alfaliefhebber 
twijfelde hij op het Gymnasium nog 
tussen Klassieke Talen, Nederlands en 
Geschiedenis. Van zijn uiteindelijke 
keuze voor Geschiedenis heeft hij geen 
moment spijt gehad. ‘Geschiedenis 
heeft de duidelijkste verbinding met 
de maatschappij. De maatschappelijke 
vraagstukken vind ik interessant. Ik 
wil niet alleen hun historische wortels, 
maar ook de vertalingen in het heden 
begrijpen’, aldus een gepassioneerde 
Nijhof.

Globalisering    en    wereldg-
eschiedenis
Zijn belangstelling voor mens en maat-
schappij kon Nijhof goed kwijt in het 
onderwijs, waar hij dagelijks met beide 
te maken had. Niet alleen de vele pro-
jecten, maar ook het lesgeven aan stu-
denten schonken hem veel voldoening. 
‘Het is heel erg leuk om te merken dat 
je studenten echt iets hebt meegegeven. 
Zo wil ik studenten laten inzien dat ze 
behalve kwalitatieve ook kwantitatieve 
bronnen kunnen gebruiken en begrij-
pen, zonder de statistische methode er-

achter zelf te beheersen.’ Met zijn pen-
sioen in zicht bekommert hij zich ook 
om de aankomende carrière van zijn 
studenten. ‘Ga eens wat stages doen 
voordat je stopt met studeren. Kijk eens 
een beetje rond en zie wat er allemaal 
mogelijk is.’ De brede aanpak die de af-
deling Sociaaleconomische Geschiede-
nis geleidelijk heeft ontwikkeld bevalt 
hem zeer. ‘Van Tijn was nog een stuk 
parochialer. Hij was erg gericht op Ne-
derland en het uitdragen van zijn spe-
cifieke marxistische visie. Nu hanteert 
de afdeling een veel bredere invalshoek, 
wordt er meer gebruik gemaakt van 
kwantitatieve methoden en is er meer 

Dr. Erik Nijhof, terwijl hij het tentamen 
‘Globalisering’ nakijkt



 50 

erkenning voor de waarde van dit vak-
gebied.’ 

Deze brede aanpak komt ook tot 
uiting in de door Nijhof gedoceerde 

cursus ‘Globalisering’. 
Hier leert hij zijn stu-
denten over de historisch 
gegroeide, mondiale en 
wederzijdse beïnvloeding 
van verschillende delen 
van de wereldeconomie. 
De nauwe samenhang 
tussen landen die ver uit 
elkaar liggen geeft niet 
alleen de econoom stof 
tot nadenken. Dit brede 
perspectief moet volgens 
Nijhof ook aan historici 
worden meegegeven. Hij 
is dan ook blij om te zien 

dat in Utrecht die mogelijkheid is ge-
creëerd.

Erik Nijhof spreekt verder met trots 
over zijn werkzaamheden voor het 
Masterprogramma Cultureel Erfgoed. 
Hier heeft hij in een bijzonder prettige 
samenwerking met Hendrik Henrichs 
veel voor zijn studenten kunnen bete-
kenen. ‘We boden hen veel excursies 
aan en het ontbrak onze stagiaires nooit 
aan begeleiding. De studenten konden 
daardoor heel veel nuttige contacten in 
het ‘veld’ leggen.’ Zo bereidde Nijhof 
zijn masterstudenten voor op een toe-
komstige baan bij het Rijksmuseum, 
het Openluchtmuseum, diverse ge-
meenten en overige lokale musea. Hij is 

daarnaast vol lof over het wetenschap-
pelijke gehalte van deze opleiding. ‘Er 
werd aan de hand van huidige erfgoed-
praktijken een duidelijke reflectie op 
het verleden gegeven,’ aldus Nijhof, 
‘hierdoor werd het een zeer inspire-
rende activiteit.’ Erik Nijhof heeft ver-
der goede herinneringen aan veel leuke 
studenten die voor deze Master vanuit 
het hele land naar Utrecht kwamen. 
‘Cultureel erfgoed heeft veel overlap 
met het maatschappelijk veld. Ik ben 
daarom blij dat ik mijn studenten hier-
in van dienst kon zijn.’

Klassieke muziek en afscheid 
nemen
Op onze vraag waar we Erik Nijhof 
om drie uur ’s nachts voor wakker mo-
gen maken, antwoordt hij: ‘Vaak ben 
ik dan nog wakker, omdat ik tot laat 
doorwerk. Ik ben een echt nachtmens.’ 
Maar zijn werk is niet zijn enige pas-
sie: hij heeft ook een meer verborgen 
voorliefde voor klassieke muziek. Niet 
alleen het luisteren naar muziek trekt 
zijn belangstelling. ‘Als ik met pensioen 
ben, zie ik mezelf nog wel een keyboard 
en zo’n computer kopen om daar mu-
ziek mee te leren maken.’ 
   Nijhof spreekt met trots over zijn 
baan aan de universiteit, waar hij altijd 
met veel plezier heeft gewerkt. Hij is 
nog steeds betrokken bij de Commissie 
‘Financiën & Huisvesting’ van de Fa-
culteitsraad, waar hij nu nog voorzitter 
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van is. Hij zal het wel en wee van de fa-
culteit ook de komende tijd blijven vol-
gen. ‘In dat opzicht neem ik met enige 
zorg afscheid’, onderkent Nijhof. ‘De 

werkdruk op docenten 
wordt alsmaar groter en 
ook de studenten lijden 
daaronder. Daarnaast 
ervaart de faculteit een 
hoge uitval van studen-
ten en wordt het daar-
op afgerekend.’ Toch 
maakt hij zich niet al 

te veel zorgen: ‘De docenten hier zijn 
heel gewetensvol bij het handhaven van 
de kwaliteit.’ Nijhof neemt zo in sep-
tember dit jaar op een positieve manier 
afscheid van de universiteit waar hij 
jaren heeft gewerkt. ‘Ik heb goede her-
inneringen aan mijn tijd bij het depar-
tement. De sfeer was altijd goed.’ Met 
dit in zijn achterhoofd laat Erik Nijhof 
zijn carrière binnenkort achter in het 
verleden en stapt hij met zijn passie 
voor mens, maatschappij en muziek de 
toekomst in.<<

CV 

- 1966-1973: (Sociaaleconomische) Geschiede-

nis, Utrecht

- 1975-2013: docent-onderzoeker aan de UU 

bij de afdeling Economische en Sociale Geschie-

denis.

- 1988: promotie.

- 1992-1997: voor halve dagen werkzaam bij het 

Projectbureau Industrieel Erfgoed.

- 1999-2001: betrokken bij het project Geschie-

denis van de Techniek in Nederland in de Twin-

tigste Eeuw (TIN20).

- 2006-2014: deelname aan project Bedrijfsleven 

in Nederland in de Twintigste eeuw (BINT).

‘Ik neem 
met enige 

zorg 
afscheid’



 52 

De hel in het paradijs
Over de verschillen in de beeldvorming van de katorga en de 
goelag

Paul van Dijk

Het Russische volk werd onder het Sovjetbewind jarenlang geteis-
terd door angst voor de goelag. Een angst die niet ongegrond was, 
aangezien er uit vrijwel alle families wel iemand naar deze verschrik-
kelijke strafkampen verdween. Zelfs nu nog leeft het trauma van de 
goelag onder de Russen. Het leed van de goelag staat echter niet op 
zichzelf; al eerder gebruikten tsaren de katorga met eenzelfde doel. 
Ook zij zonden gevangenen naar barre oorden om hen daar te laten 
werken. Het kampensysteem lijkt dus onveranderd, maar dit is zeker 
niet het geval.
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Krakende sneeuw. Een groep dik in-
gepakte gevangenen sjokte in de vroe-
ge ochtend langzaam over een kale 
sneeuwvlakte in het verre oosten van 
Rusland. De ijskoude wind joeg de 
sneeuw in grote wervelwinden voort 
en geselde de gevangenen. Niemand 
zei iets, de extreme kou ontnam allen 
de wil om te spreken. De gevangenen 
waren onderweg naar hun werkloca-
tie, de mijn, en moesten daar elke dag 
een paar kilometer voor lopen. De kou 
drong overal in door. De tocht op zich 
was al enorm vermoeiend, maar het 
karige ontbijt maakte de reis bijna on-
dragelijk. Eenmaal aangekomen bij de 
omheining van de werklocatie moesten 
de gevangenen wachten totdat het hek 
openging, om vervolgens door te lopen 
naar de mijnschachten. Hier glibberden 
ze één voor één voorzichtig de helling af 
en werden opgeslokt door de donkere, 
gapende bek van de aarde, niet wetende 
of ze ooit nog daglicht zouden zien. 

In de zomer was het nog veel erger. 
De gevangenen werkten dan lange da-
gen in  extreme hitte. Elke dag was een 
strijd om te overleven, een strijd om ’s 
avonds weer veilig te kunnen gaan sla-
pen. Velen wonnen die strijd niet. Dit 
was de dagelijkse realiteit voor tien-
duizenden Russen die in strafkampen 
terechtgekomen waren. Het interes-
sante aan de Russische strafkampen 
door de eeuwen heen is dat het zojuist 
geschetste beeld opgaat voor zowel de 
gevangenen van communistisch Rus-

land (1917-1991) als gevangenen van 
het Keizerrijk Rusland (c. 1700-1917).1 
De verschillen tussen de communisti-
sche en tsaristische kampen zijn ech-
ter opvallend: de goelag heeft een diep 
trauma achtergelaten bij de Russische 
bevolking, terwijl dat voor de tsaristi-
sche katorga niet opgaat. Hoe kan dat 
verschil verklaard worden?

De goelag: kind van de katorga 
of nieuwkomer?
De communistische strafkampen zijn 
bekend onder de naam goelags (Rus-
sisch: гулаг, afkorting van ‘Glávnoje 
oepravlénieje ispravítelno-troedových 
lageréj i kolónij’, in het Nederlands: 
‘Hoofddirectoraat voor opvoedings- en 
werkkampen en -kolonies’).2 Voor de 
strafkampen van tsaristisch Rusland 
bestaat veel minder aandacht. Deze 
strafkampen heetten katorga’s (Rus-
sisch: каторга, afgeleid van het Byzan-
tijns Griekse κaτεργον: katergon of 
‘kateirgon’, in het Nederlands: galei of, 
slavenhok; het woord heeft connotaties 
met dwingen). De tsaren hanteerden 
de kampen ongeveer tweehonderd jaar 
lang in verschillende vormen als straf-
instrument.

 Zowel de goelags als de katorga’s 

1 A. Gentes, Exile to Siberia, 1590-1822: 
Corporeal Commodification and Administra-
tive Systematization in Russia (2008) 13.
2 A. Applebaum, Gulag: A History of the 
Soviet Camps (Londen 2003) 1, 12.
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waren vooral ten oosten van de Oeral 
gelegen, in Siberië, maar ook in Cen-
traal-Azië en zelfs op het eiland Sacha-
lin in de Stille Oceaan. De kampen 
huisvestten gevangenen die, ver van de 
beschaafde maatschappij, als goedkope 

arbeidskrachten de eco-
nomie stimuleerden. In 
de rijke Siberische gron-
den groeven duizenden 
gevangenen jarenlang 
naar kostbare minera-
len en edelmetalen, die 
vervolgens in het Rus-
sische kerngebied verder 
werden verwerkt. Zo-
als uit onder meer een 
vergelijkende analyse 
van de werken van de 
schrijvers Dostojevski en 
Solzjenitsyn blijkt, huis-
den in beide kampen 
naast zware criminelen, 
zoals moordenaars en 
verkrachters, ook veel 
politieke gevangenen 

die vaak bezweken onder druk van de 
elementen en hun wrede medegevange-
nen. De gevangenen die na hun straf-
termijn van vele jaren wel terugkeerden 
in de maatschappij waren niet zelden 
dusdanig psychisch beschadigd geraakt 
dat zij niet normaal konden functione-
ren.3

3 A. Gentes, Exile, Murder and Madness 
in Siberia, 1823–61 (Basingstoke 2010) 
119 & 139; A. Solzjenitsyn, Een dag uit 

Ondanks, of juist vanwege, de grote 
gelijkenissen in de praktijk van de ka-
torga en de goelag hebben historici 
nauwelijks vergelijkende geschiedenis-
sen geschreven. De historicus Andrew 
Gentes en de journalist Anne Apple-
baum zijn autoriteiten op het gebied 
van respectievelijk katorga’s en goelags, 
maar zien onterecht een lineaire ont-
wikkeling van de katorga naar de goe-
lag. Gentes spreekt van continuïteiten 
die de katorga met de goelag verbonden 
en Applebaum stelt in de inleiding van 
haar standaardwerk dat de bolsjewisti-
sche leiders bij de vormgeving van hun 
eigen strafkampen door  hun ervarin-
gen in de katorga’s geïnspireerd waren 
geraakt.4  

De overeenkomsten zijn het gevolg 
van de Siberische omstandigheden, 
maar daaruit volgt niet per definitie een 
lineair verband. Zo zijn de strafkampen 
in Poetins Rusland ook geen voortzet-
ting van de goelags.

het leven van Ivan Denisovitsj (Amsterdam 
2010) 166-167; F. M. Dostojevski, Verza-
melde werken / deel 3: Aantekeningen uit het 
dodenhuis & De vernederden en gekrenkten 
(Amsterdam 1957) 319; G. Kennan, Sibe-
ria and the Exile System (New York 1891) 
275.
4 Applebaum, Gulag: A History, 1 & 
13-16 & 396-397; A. Gentes, ‘Katorga 
Penal Labour and Tsarist Siberia’, Austra-
lian Slavonic and East European studies 18 
(2005) 60-61.
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Ontwerp versus 
improvisatie
Historici maken vaak 
de fout om de feitelijke 
breuk te bagatelliseren 
die zich in 1917 voor-
deed en die de katorga 
van de goelag scheidt. 
De tsaristische ka-
torga werd in 1917 na 
de Februari Revolutie 
opgeheven;  iets meer 
dan een half jaar later, 
tijdens de Oktoberrevolutie, kwamen 
de communisten aan de macht. Het 
idealistische socialistische experiment 
gedroeg zich toen chaotisch of zoals Je-
vgeni Zamjatin het in 1924 nogal cru 
stelde: ‘als een voortvliegende granaat’.5 
Zamjatins beeldspraak van het noodlot 
van de socialistische creativiteit is met 
kennis achteraf gemaakt. In de context 
van 1917 is het daarom misschien be-
ter om de enorme socialistische onder-
neming te vergelijken met een hoopje 
kwik. Onder leiding van  verschillende 
idealisten spatten de socialistische expe-
rimenten en initiatieven na de Okto-
berrevolutie als kleine kwikdruppeltjes 
in allerlei richtingen uiteen, om ver-
volgens langzaam maar zeker door de 
grootste druppel kwik - Lenin en zijn 
partij - te worden opgeslokt.

5 Y. Zamyatin, A Soviet Heretic: Essays by 
Yevgeny Zamyatin, Edited and Translated by 
Mirra Ginsburg (Chicago 1970) 205-206; 
J. Zamjatin, Wij (Amsterdam 1970) 204.

Tijdens de Burgeroorlog die op de 
bolsjewistische revolutie volgde, ruimde 
Lenin met kogels en ketenen duizenden 
politieke tegenstanders uit de weg. De 
politieke gevangenen werden in Mos-
kou in de Butyrka-gevangenis gezet, 
maar al die politieke gevangenen bij el-
kaar leidden onvermijdelijk tot onrust. 
Daarop besloot de geheime dienst van 
Lenin, de Tsjeka, om deze gevangenen 
in een oud klooster op de Solovetski-
eilanden in de Witte Zee onder te 
brengen. Daar ligt de oorsprong van de 
goelag. Stalin moest aan het einde van 
de jaren twintig het communistische 
kampensysteem verder systematiseren 
en uitbreiden vanwege een grote toe-
name van het aantal gevangenen. Dat 
gebeurde logischerwijs vooral in Sibe-
rië, waar de gevangenen een geringe 
bedreiging vormden voor de prille Sov-
jetmaatschappij.6

6  Bron afbeelding 1: http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:V.M._Doroshevi-

Gevangenen aan het werk in een katorga  op Sachalin, 1903.6

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V.M._Doroshevi�Gevangenenaan
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V.M._Doroshevi�Gevangenenaan
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V.M._Doroshevi�Gevangenenaan
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V.M._Doroshevi�Gevangenenaan
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De goelag kwam dus voort uit im-
provisatie, noodzaak en zelfverdediging, 
terwijl de katorga een langzaam ont-
wikkeld juridisch-economisch systeem 
was. Lenin had niet de intentie om dat 
tsaristische systeem te kopiëren.7 Dat 
kon hij ook niet, omdat de burgeroor-
log de infrastructuur had vernietigd en 
de bolsjewieken in het nauw had gedre-
ven. Stalin borduurde noodgedwongen 
voort op het kampensysteem van Lenin 
en ontwikkelde een praktijk van de 
goelag die vanwege de Siberische om-
standigheden haast onvermijdelijk op 
de praktijk van de katorga leek. Het 
was ook niet nodig voor Stalin om een 
ander systeem te ontwikkelen, want het 
Russische kampensysteem was voor de 
autoriteiten erg efficiënt. De Romanovs 
konden het in de eeuwen daarvoor dan 
ook niet opbrengen om het katorgasys-
teem grondig te hervormen. Het tsa-
ristische model van de Romanovs was 
gebaseerd op uitbuiting en de tsaren za-
gen hun onderdanen als hun dienaren. 
Dat verklaart de halsstarrigheid waar-
mee de dynastie aan de oude vorm van 
het strafsysteem vasthield en het zelfs fel 
verdedigde.8

ch-Sakhalin._Part_I._Prisoners_Works._
At_the_Entrance_into_Mines-1.png
7 Applebaum, Gulag: A History, 2, 13,  
20.
8 Gentes, Exile to Siberia, 203; D. 
Lieven, Empire. The Russian empire and its 
rivals (London 2003) 257.

De herinnering aan de hel
De praktijk van zowel de katorga als 
de goelag was zonder meer erg wreed, 
maar toch staan er vandaag de dag en-
kel monumenten 
ter nagedachtenis 
aan de slachtoffers 
van de goelag. De 
monumenten voor 
de slachtoffers van 
de katorga zijn af-
wezig, ook al moes-
ten die gevangenen 
dezelfde elementen 
trotseren, hetzelfde 
slechte voedsel eten 
en zich tussen de-
zelfde gevaarlijke 
medegevangenen 
staande houden. 
Waarom wordt de 
goelag wel herin-
nerd, maar de ka-
torga niet? Het antwoord hierop moe-
ten we zoeken in zowel de strafkampen 
zelf als de samenlevingen waarin zij 
bestonden. 

In het keizerrijk Rusland kampten 
de tsaren van de negentiende eeuw en 
vroege twintigste eeuw met veel poli-
tieke onrust. In 1881 vermoordde een 
aantal anarchisten zelfs de tsaar. De 
tsaristische propaganda zette politieke 
tegenstanders weg als buitenlanders, 
‘Westerlingen’, waartegen het Russische 
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volk moest strijden.9 Het regime pakte 
veel potentieel gevaarlijke mensen op, 
waaronder de schrijver Fjodor Dosto-
jevski, en stuurde hen naar de katorga. 
De gevangenen kregen echter wel een 
rechtvaardig proces voordat ze eventu-
eel veroordeeld zouden worden, zelfs 
nadat het ontevreden regime, in een 
poging meer tegenstanders te veroor-
delen, de rechtszaken aan een militair 
tribunaal overliet.10

In de Sovjet-Unie onder Lenin, 
maar vooral onder Stalin, waren de 
criteria voor een politieke tegenstander 
of ‘vijand van het volk’ veel ruimer en 
veranderlijker.11 Iemand kon de ene dag 
nog naar bed gaan als een trouwe volge-
ling van de Partij om de volgende dag 
wakker te worden als de grootste vijand 
van het volk. Ook burgers die niet poli-
tiek geëngageerd waren konden doelwit 
worden van vervolging. De aanklagers 
verzonnen regelmatig bewijslast om 
zo iemand te kunnen veroordelen tot 
de goelag. Dat systeem van repressie 

9 J.W. Bezemer en M. Jansen, Een ge-
schiedenis van Rusland, van Rurik tot Poetin 
(Amsterdam 2010) 130-131; ‘Reform plans 
in Russia’, The New York Times, 17 maart 
1881.
10 D. Lieven, The Cambridge History of 
Russia, Volume II: Imperial Russia, 1689-
1917 (Cambridge 2006) 365; ‘Reform 
plans in Russia’, The New York Times, 17 
maart 1881.
11 R. W. Makepeace, Marxist Ideology 
and Soviet Criminal Law (New Jersey 1980) 
119-120.

was vooral aanwezig in de jaren dertig 
en staat daar bekend als de Grote Ter-
reur. Hoewel het aantal gevangenen in 
de goelag pas in 1952 zijn hoogtepunt 
kende, staan de chaotische jaren dertig 
in het geheugen van de overlevenden 
gegrift.12 De beeldvorming van de goe-
lag is sterk beïnvloed door deze chaoti-
sche jaren en door de chaos raakte de 
katorga steeds verder in de vergetelheid.

De communisten ontkenden het be-
staan van overeenkomsten tussen beide 
strafstelsels. Naar Sovjetgebruik werd 
het tsaristische verleden van Rusland 
beschimpt.  Sovjethistorici schreven een 
nieuwe geschiedenis van helden die te-
gen de tsaar in opstand waren gekomen, 
zoals de Decembristen (waarbij hun li-
berale achtergrond voor het gemak ach-
terwege werd gelaten), en van instituties 
die het volk onderdrukt hadden, zoals 
de katorga.13 De katorga was volgens 
de communisten wreed en richtte zich 
alleen op de progressieven. Op het mo-
ment dat Stalin een nieuw type kamp 
voor de allergevaarlijkste vijanden in-
voerde en dat katorga noemde, werd de 
beeldvorming van de tsaristische kator-
ga echter vermengd met die van de goe-

12 Applebaum, Gulag: A History, 103-
104; K. Schlögel, Terreur en droom: Moskou 
1937 (Amsterdam/Antwerpen 2008) 
18-19.
13 J. Gooding, ‘The Decembrists in the 
Soviet Union’, Soviet Studies 40 (1988) 
196, 202-203, 207; Applebaum, Gulag: A 
History, 396-397.
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lag.14 Dit is een goed voorbeeld dat het 
leed van het verleden minder leeft dan 
dat van het heden: de bevolking richtte 
zich niet op de kwalijke tsaristische 

katorga’s, maar eerder 
op haar eigen angst 
voor de goelag.

De kritiek die 
de bevolking op de 
goelagkampen had, 
ging uiteraard voor 
een groot deel ook 
op voor de katorga. 
De leefomstandighe-
den waren in beide 
gevallen afgrijselijk, 
maar de kritieken op 
de katorga en goelag 
in de literatuur dron-
gen in verschillende 
mate tot de bevol-
king door. De Russen 
in het keizerrijk en de 
Sovjet-Unie hadden 
hierdoor lange tijd 
een onvolledig beeld 
van respectievelijk de 

katorga en de goelag. Het meest gelezen 
boek over ervaringen in de katorga is 
het semi-autobiografische boek Aante-
keningen uit het Dodenhuis uit 1862 van 
Fjodor Dostojevski. Ondanks de wei-
nig rooskleurige beschrijvingen van het 
leven daar schreef Dostojevski de kator-
ga een soort magische krachten toe:  dit 

14 Ibidem 396-397.

was de plek waar men opnieuw geboren 
werd.15 Anton Tsjechov, eveneens een 
negentiende eeuwse Russische auteur, 
ondernam een reis naar de katorga op 
Sachalin en beschreef zijn ervaringen 
in De Moord. Tsjechov bekritiseerde de 
katorga, maar deed dat eerder op prak-
tische dan op principiële gronden.16

De gewone Russische bevolking had 
eveneens eerder praktische dan prin-
cipiële bezwaren tegen de katorga. De 
meeste Russen vonden namelijk dat de 
politieke tegenstanders die hun land en 
tsaar bedreigden terecht werden opge-
sloten. De tsaristische propaganda had 
dus haar uitwerking en werd daarbij 
geholpen door de grote mate van cen-
suur en lage geletterdheid onder het 
volk waardoor een sterke publieke opi-
nie ontbrak. De Romanovs voelden 
daarom ook geen grote druk om hun 
kostbare katorgasysteem te hervormen, 
ondanks het feit dat veel ontsnapte ge-
vangenen de Siberische steden en dor-
pen verpauperden. De misdaadcijfers in 
Siberië lagen daardoor vele malen hoger 
dan elders in het rijk.17

15 F. M. Dostojevski, De broers           
Karamazov (Amsterdam 2009) 918-931; 
F. M. Dostojevski, Misdaad en straf (2011 
Amsterdam) 741, 745 en  777-783; Dosto-
jevski, Dodenhuis, 324.
16 A. Tsjechov, De moord, VII – epiloog 
http://en.wikisource.org/wiki/The_Murder 
(12 maart 2013); Applebaum, Gulag: A 
History, 12-13.
17 Gentes, ‘Katorga Penal Labour’, 51-
53; Dostojevski, Dodenhuis, 310; Gentes, 
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In de Sovjet-Unie was het bestaan 
van de goelag een publiek geheim: nie-
mand durfde erover te spreken uit angst 
opgepakt te worden en hier zelf terecht 
in te komen.18 Daarnaast beperkte 
strenge censuur vrij effectief publicaties 
over de goelag.19 De schrijver Alexan-
der Solzjenitsyn beklaagde zich er over 
dat hij zijn boek, De Goelagarchipel, in 
het geheim moest schrijven en dat hij 
eigenlijk geen andere schrijvers kende 
die over de ervaringen van de goelag 
schreven.20 Pas met de glasnost onder 
Gorbatsjov in de jaren tachtig werd on-
derzoek naar het verleden mogelijk en 

Exile to Siberia, 203.
18 Applebaum, Gulag: A History, 109.
19 Bezemer en Jansen, Een geschiedenis 
van Rusland, 270.
20 A. Solzhenitsyn, The Gulag Archipe-
lago: 1918-56 (Londen 2007) xviii.

kwamen de schokkende geschiedenis-
sen openlijk naar buiten.21

De grote aandacht voor het verleden 
en vooral voor de jaren dertig, de jaren 
van de Grote Terreur onder Stalin, was 
een gevolg van de grondige arrestatie-
golven in die tijd.  Uit elke Russische 
familie was er wel iemand tijdens de 
Terreur weggevoerd en nooit meer te-
ruggekomen. Daarbij werden de jaren 
dertig als een soort bellum omnium con-
tra omnes ervaren.22

23 Niemand voelde 
zich veilig, maar tegelijkertijd moest 
men ook aanschouwen hoe Stalin bezig 
was zijn ideale Sovjetmaatschappij te 

21 Applebaum, Gulag: A History, 492-
496.
22 Applebaum, Gulag: A History, 109.
23 Bron afbeelding 2: “Memorial” Col-
lection, Moscow.

Begraafplaats van een Goelagkamp dichtbij Abez (rond 1950).23
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vormen. Hij hield grootse parades en 
transformeerde Moskou tot een bouw-
put waarin grootse monumenten en ge-
bouwen ter ere van hem en zijn Sovjet-
staat verrezen.24 In tegenstelling tot de 
vervolging tijdens het keizerrijk, drong 
de ambivalentie tussen de grootschalige 
vervolgingen en de verlichte socialisti-
sche heilstaat tot iedereen door. Stalin 
vervolgde de Russen op brute wijze, 
maar verkondigde tegelijkertijd dat het 
leven alleen maar beter zou worden.25 
Alle hoop op een gezonde staat was 
door de Grote Terreur als sneeuw voor 
de zon verdwenen en wat overbleef was 
pure, niet-aflatende angst.

 Deze tegenstrijdigheid nestelde zich 
in de hoofden van de Russen en werd 
door Gorbatsjov in de jaren tachtig, na 
jaren van stilte en geheimhouding, weer 
pijnlijk opgerakeld. De goelagliteratuur 
werd door een veel groter publiek gele-
zen en het goelagsysteem werd in 1987 
onder toenemende maatschappelijke 
druk definitief opgeheven.26 Ook initi-
atieven ter nagedachtenis aan de slacht-
offers van de communistische repres-
sie, in de vorm van herdenkingen en 
gedenktekens, sloegen aan. De goelag 
werd aangegrepen als houvast voor alle 

24 Schlögel, Terreur en droom, 60, 286; 
A. Tarkhanov, S. Kavtaradze en M. Anikst, 
Architecture of the Stalin era (New York 
1992) 80.
25 Bezemer en Jansen, Een geschiedenis 
van Rusland, 215.
26 Applebaum, Gulag: A History, 3.

slachtoffers van de repressie. Niet alleen 
de gevangenen in de kampen werden 
herdacht, maar ook de rest van de be-
volking die dag in dag uit doodsbang 
was om ’s nachts door het witte brood-
busje van de geheime dienst te worden 
weggevoerd.

De katorga werd daarentegen nooit 
als metafoor voor repressie gebruikt, 
hoewel er wel eufemistische aandui-
dingen bestonden voor een termijn in 
de katorga, zoals ‘naar de Valadimir-
ka gaan’ of, simpelweg, ‘naar Siberië 
gaan’.27 Onder de tsaren kende Rus-
land ook geen permanente angstcultuur 
waarin die angst in schril contrast stond 
met de uiterlijkheden van de samen-
leving. De Romanov-tsaar en Stalin 
hadden echter gemeen dat ze Rusland 
als hun persoonlijke eigendom zagen, 
maar waar de tsaar zijn rijk van God 
had gekregen, had Stalin het van het 
volk gestolen. Stalin moest daarom een 
lange, paranoïde strijd voeren om zijn 
bezit veilig te stellen. Daar was het volk 
het slachtoffer van. Het volk leefde in 
de hel binnen Stalins paradijs.

Conclusie
Wat zegt een vergelijking tussen de 
katorga en de goelag ons nu eigenlijk? 
Uiteraard waren er verschillen tussen 
de kampen, maar de praktijken van de 

27 Dostojevski, De broers Karamazov 
919, 925-926, 928; Dostojevski, Misdaad 
en straf, 712.
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kampen kwamen grotendeels overeen. 
Toch hebben de slachtoffers van de ka-
torga geen monument gekregen en die 
van de goelag wel. De slachtoffers van 
de goelag waren immers niet alleen de 
gevangenen, maar ook de gewone bur-
gers die in voortdurende angst leefden. 
Kunnen we uit dit verschil opmaken 
dat de maatschappij eerst aan zichzelf 
als geheel denkt en vervolgens pas aan 
individuen? Waren de angst, terreur en 
waanzin van de jaren dertig niet de rede-
nen om in 1989 en 1990 monumenten 
voor de slachtoffers van de repressie op 
te richten? Men vergeet vaak dat er in 
de goelags niet alleen onschuldige man-
nen, vrouwen en kinderen zaten, maar 
ook zware misdadiger. Zijn de namen 
van mensen die op enkele monumen-
ten staan dan werkelijk van belang voor 
onze ontzetting en walging van het leed 
van het verleden? Zijn hun verhalen bij-
zonder of staan zij slechts symbool voor 
het leed van velen? Wellicht is er voor 
een dergelijk individueel leed helemaal 
geen plek bij collectieve herdenkingen.

Ter vergelijking: Nederlanders ne-
geerden na de Tweede Wereldoorlog 
jarenlang het leed van de uit Auschwitz 
teruggekeerde joden. De wederopbouw 
was toen belangrijker en pas in 1960 
werden ook de Nederlandse vervol-
gingsslachtoffers op 4 mei herdacht. 
Daarvóór werd hun leed ondergeschikt 
gemaakt aan het belang van de maat-
schappij als geheel. De ellende van het 
individu wordt door de samenleving 

onteigend, verdraaid en gesymboliseerd 
om ten dienste van de maatschappij te 
worden gesteld. Het leed van het verle-
den is minder erg dan dat van het he-
den; het individu verwerkt zijn verdriet 
in eenzaamheid.<<
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Promoveren als 
Toekomst

Coen Reumer en Joeri Tolboom

Historisch Tijdschrift Aanzet slaat een nieuwe richting in en 
daar horen nieuwe rubrieken bij. In ‘Geschiedenis als Toekomst’ 
vertellen wij het verhaal van jonge historici op de werkvloer. 
Hoe verging het hen na de studie? Hoe komt hun historische 
achtergrond terug in hun baan? Door middel van verhalen en 
ervaringen schetsen we een beeld van wat toekomstige historici 
te wachten staat na hun studie. Met drs. Hanneke Takken, 
promovenda en docent aan de universiteit, bijten wij de spits af.
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Een promotie is een ambitieuze opmaat 
naar een carrière in de academische we-
reld. Er zijn maar weinig promotieplek-
ken en slechts enkele studenten krijgen 
dus de kans om te promoveren na hun 
master. Een carrière als promovendus is 
voor velen onbekend terrein. Daarom 
geven we in dit nummer een kijkje in 

de academische 
keuken.

De jonge pro-
movenda van dit 
nummer richt zich 
in haar onderzoek 
op de manier waar-
op de Britse, Duitse 
en Franse kerken 
de Eerste Wereld-
oorlog probeerden 
aan te grijpen om 
zichzelf weer in het 
middelpunt van 
de samenleving te 

plaatsen. Ze staat hierbij in het bijzon-
der stil bij de rol van de veldgeestelijken 
aan het front: de mogelijkheden en on-
mogelijkheden om hun werk te doen in 
het spanningsveld tussen de belangen 
van kerk, staat en leger, de behoeften 
van de soldaten en de omstandigheden 
aan het front. Ze brengt in haar zoek-
tocht naar brieven en documenten van 
aartsbisschoppen en naar dagboeken en 
tijdschriften van deze veldgeestelijken 
onder meer tijd door in buitenlandse 
archieven.

Het onderzoek is onderdeel van een 

vijfjarig duaal promotietraject dat Han-
neke Takken wist te bemachtigen. Dit 
houdt in dat Takken naast het doen 
van onderzoek ook doceert. Studenten 
kunnen de promovenda bijvoorbeeld 
tegenkomen als werkgroepdocente bij 
de cursussen Oudheid, Een gekleurde 
wereld, Onderzoeksseminar I en On-
derzoeksseminar III.

Promoveren was voor Takken niet 
vanaf het begin van haar studie de  
carrièrestap die ze voor ogen had. Ze 
rondde eerst de hbo-opleiding journa-
listiek af voordat ze besloot om nog een 
verdiepende studie te gaan volgen. Dit 
werd Geschiedenis aan de Universiteit 
Utrecht. Haar interesse lag bij de Oud-
heid, maar zij realiseerde zich tijdens 
haar studie dat hier voor haar waar-
schijnlijk te weinig toekomstperspectief 
in zat. Daarom richtte Takken zich op 
de moderne tijdvakken. Ze raakte in 
het bijzonder geïnspireerd door de col-
leges van het vak Ideologieën.  Tijdens 
de Onderzoeksseminars kwam ze er 
snel achter dat zij papers schrijven en 
onderzoek doen het leukste onderdeel 
van de studie vond. Vooral de litera-
tuur van Onderzoeksseminar III heeft 
een grote invloed gehad op haar onder-
zoeksonderwerp: ‘de mooiste onderwer-
pen zitten vaak in de bijzinnen van de 
verplichte literatuur.’

Onze promovenda had, net zo-
als vele aankomend masterstudenten, 
twijfels of een Onderzoeksmaster en 
de academische wereld wel bij haar 

‘de mooiste 
onderwerpen 

zitten 
vaak in de 
bijzinnen 

van de 
verplichte 
literatuur’
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pasten. ‘Het academische wereldje kan 
soms best competitief zijn.’ Daarnaast 
waren netwerken en zichzelf aanprijzen 
niet haar sterkste punten. Toch stapte ze 
na drie maanden van een academische 
master over naar een Onderzoeksmas-
ter, nadat zij zich gerealiseerd had dat 
hier haar hart lag. Een vervolg in een 
promotietrajact bleek hierna niet van-
zelfsprekend. Bij haar eerste poging viel 
ze net buiten de boot. Pas een jaar later 
lukte het Takken om met haar eigen on-
derzoeksvoorstel haar huidige positie te 

verkrijgen. 

Ervaringen
‘Het leven van een promovendus gaat 
absoluut niet over rozen. Het is soms 
een gevecht tegen jezelf, maar als het 
lukt en je die ene fantastische bron te-
genkomt is het geweldig!’ Het is een 
grote uitdaging; goede motivatie en 
discipline zijn vereist. Gelukkig laat de 
praktijk vaak zien dat wanneer je een 
onderwerp echt interessant vindt, de 

Hanneke Takken
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motivatie en discipline vanzelf komen. 
Volgens Takken is promoveren echt een 
verrijking voor je intellectuele en per-
soonlijke ontwikkeling. Wel is het altijd 
verstandig om een ‘plan B’ te hebben. 
Betaalde promotieplaatsen zijn schaars 
en ook de toekomst van een promo-
vendus is niet zeker in het huidige eco-
nomische klimaat. Hierdoor moet je je 
echter niet laten afschrikken; als je het 
echt graag wilt en je hebt de nodige 
kwaliteiten in huis, dan is veel mogelijk.

De activiteiten van een promoven-
dus verschillen van dag tot dag. Er 
moeten ook allerlei praktische zaken 
geregeld worden; denk aan het beant-
woorden van e-mails, het indienen van 
declaraties en het regelen van archief-
bezoeken. De rest van de week wordt 
besteed wordt aan het doen van on-
derzoek en het schrijven van het proef-
schrift. Takken doet dit meestal thuis, 
waar ze al haar bronnen en literatuur 
bij elkaar heeft. De flexibiliteit van het 
onderzoek kan erg prettig zijn, maar 
het is vaak moeilijk om werk- en pri-
vézaken te scheiden. ‘Daarnaast is het 
soms vervelend dat de hele omgeving 
denkt dat je de eeuwige student bent.’ 
Het archiefonderzoek kost veel tijd en 
de tijdsdruk is vaak hoog, zeker in het 
buitenland. Gelukkig is Takkens erva-
ring dat je in goed georganiseerde ar-
chieven vaak zeer efficiënt kunt werken 
en dat je met een beetje geluk foto’s mag 
maken van het materiaal. Hierdoor kun 
je sneller bronnen doornemen en thuis 

het materiaal verder uitwerken.
Een voordeel van het duale promo-

tietraject is de omgang met studenten 
en de wisselwer-
king tussen onder-
zoek en onderwijs. 
De promovendus 
kan zijn of haar 
nieuwe onderzoek 
integreren in het 
onderwijs. Daar-
naast kunnen de 
kritische blik en 
reacties van studen-
ten een verscher-
pende werking hebben op het onder-
zoek. Het wordt helemaal interessant 
wanneer studenten in onderzoekssemi-
nars aan de slag gaan met het specifieke 
onderzoeksgebied van de promoven-
dus, hoewel er natuurlijk wel grenzen 
zijn. Lachend voegt ze toe: ‘Ik heb vijf 
jaar lang geprobeerd studenten bron-
nen voor mij uit te laten werken – voor 
mijn karretje te spannen – maar dat is 
niet gelukt, daar zijn ze dan toch te ei-
genwijs voor.’

Het uiteindelijke resultaat van een 
promotieonderzoek verschijnt vaak 
in boekvorm. Hanneke Takken hoopt 
haar proefschrift rond augustus 2014 – 
honderd jaar na het uitbreken van de 
oorlog – gepubliceerd te hebben. Daar-
mee hoopt ze een bijdrage te leveren 
aan het inzicht in de rol van religie en 
secularisering tijdens de Eerste Wereld-
oorlog, de ontwikkeling van de relatie 

‘Sommige 
zaken zijn 
helemaal 
niet zoveel 
anders dan 
in 1914’
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tussen kerk en samenleving in deze pe-
riode en in het dagelijks werk van de 
veldgeestelijken die soldaten moesten 
bijstaan in deze strijd. Deze resultaten 
kunnen gebruikt worden voor veldgees-
telijken die nu nog steeds met de solda-
ten meegaan naar Irak en Afghanistan. 
Ze leren namelijk van de problemen en 
oplossingen uit het verleden: ‘Sommige 
zaken zijn helemaal niet zoveel anders 
dan in 1914’.<<
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Politieke inconsi- 
stentie en speciale 
banden
Nederlandse Europapolitiek en het pro-Israëlische standpunt 
tijdens de Oktoberoorlog

Anne van Mourik

Het Nederlandse buitenlandbeleid in de eerste helft van de jaren 
zeventig manoeuvreerde tussen een Europese pro-Arabische en 
Atlantische pro-Israëlische politiek. Tijdens de Oktoberoorlog in 
1973 koos Nederland, in tegenstelling tot drie jaar eerder, een pro-
Israëlisch standpunt. Daarmee zette het niet enkel zijn economische 
belangen opzij, ook riskeerde het een isolatiepositie binnen de Eu-
ropese samenwerking. Beleidsveranderingen en de achterliggende 
gedachte staan in het artikel centraal.
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In de nacht van 12 oktober 1973 wer-
den op Schiphol wapens en munitie 
ingeladen in grijs gespoten vliegtuigen. 
Op 14 oktober verliet het laatste met 
wapens beladen vliegtuig de Neder-
landse bodem op weg naar een land in 
oorlog: Israël. Het gevolg voor Neder-
land was een Arabische olieboycot en 
een geïsoleerde positie binnen de Euro-
pese Politieke Samenwerking (EPS). 

Nog geen drie jaar eerder had Neder-
land juist ingestemd met een coherent 
Europees buitenlandbeleid ten aanzien 
van het conflict in het Midden-Oosten. 
Samen met Frankrijk, West-Duitsland, 
Italië, België en Luxemburg was af-
gesproken de buitenlandse politiek 
in toenemende mate op elkaar aan te 
passen. Een Europa met één stem zou 
meer gedaan kunnen krijgen in de re-
gio, zo was de gedachte. Stabiliteit in 
het Midden-Oosten gold als een hoog 
aangeschreven waarde. Een korte stop 
van de olietoevoer tijdens de Zesdaagse 
Oorlog, die in 1967 tussen Israël en zijn 
Arabische buren woedde, had duidelijk 
gemaakt dat onrust in dit gebied funest 
was voor de oliebelangen van Europa. 
Een pro-Arabische inslag van het ge-
meenschappelijke Europese standpunt 
moest de olietoevoer naar Europa bij 
een nieuwe oorlog verzekeren. Ook 
Nederland achtte goede Europees-
Arabische betrekkingen belangrijk. De 
doorvoer van geraffineerde Arabische 
olie vormde een belangrijke bron van 
inkomsten voor de Rotterdamse ha-

ven. Van de ruwe olie die in Rotterdam 
aangevoerd werd, werd bijna de helft 
doorgevoerd naar 
buurlanden. 

Wie echter de 
geschiedenis van 
het Nederland-
se beleid jegens 
conflicten in het 
Midden-Oosten 
natrekt, zal al snel 
kunnen conclude-
ren dat Nederland 
een trouwe bond-
genoot van Israël 
was. In 1956 gaf 
het militaire steun 
aan Israël tijdens de 
Suezcrisis, en ook 
tijdens de Zesdaag-
se Oorlog in 1967 
volgde Nederland 
een pro-Israëlisch 
beleid. Nederland-
se politici spraken 
in 2008 over ‘een speciale affectie’ en 
een ‘warme relatie met uitzonderlijke 
banden’ met Israël.1 Maar was de af-
fectie nu echt zo speciaal, de relatie 
daadwerkelijk zo warm, dat Nederland 
in 1973 zijn eigen economische belan-
gen aan de kant schoof? En als dit het 
geval was, waarom stemde Nederland 
in 1970 dan überhaupt in met het pro-

1 F. Grünfeld, ‘Zestig jaar Nederland-
Israël’, Internationale Spectator 62 (Assen 
2008) 680-688, 688.

De wapen-
leveranties 
waren 
een beleid 
van enkele 
individuen, 
waardoor er 
niet van een 
Nederlands 
regeringsbeleid 
kan worden 
gesproken 
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Arabisch ingestelde standpunt van de 
EPS? 

Kortom: het lag ingewikkelder dan 
een consistente belangenpolitiek of het 
simpelweg navolgen van de pro-Israëli-
sche trend die het Nederlandse buiten-
landse beleid kenmerkte. Wat bepaalde 
het Nederlandse buitenlandse beleid 
rondom de Oktoberoorlog?

Een Atlantisch Europa
Terug naar 1970. Dat Nederland of-
ficieel instemde met een Europese rol 
in het Midden-Oostenconflict, bete-
kende zeker niet dat Nederland een 
dergelijke rol onderschreef. Minister 
van Buitenlandse Zaken Joseph Luns 
wilde inmenging in het conflict zo veel 
mogelijk vermijden en achtte het nut-
tiger als Europa zich zou concentreren 
op onderwerpen waarop het ‘een reële 
invloed’ kon hebben.2 Het vluchtelin-
genvraagstuk - dat ontstaan was door 
het conflict - oplossen, was volgens hem 
bijvoorbeeld een geschikte taak voor 
Europa. Een oplossing van het geschil 
in het Midden-Oosten kon Europa be-
ter overlaten aan de Veiligheidsraad van 
de Verenigde Naties, meende hij.3

2 Stukken betreffende de ontwikkelingen 
in het Midden-Oosten conflict (8 novem-
ber 1971), Nationaal Archief, Den Haag, 
Nederlands Gezantschap (later Ambassade) 
in Israël (standplaats Jeruzalem), nummer 
toegang 2.05.192, inventarisnummer 192.
3 Stukken betreffende de ontwikkelingen 

Dit wantrouwen in Europa vormde 
de kern van een constante in het Neder-
lands buitenlands beleid: het primaat 
van het Atlantische verband voor veilig-
heid en defensie. Tegen de achtergrond 
van de Koude Oorlog was het voor Den 
Haag realiteit dat Europa zich, bij een 
eventuele aanval van de Sovjet-Unie, 
niet zelf kon verdedigen.4 Daartoe was 
de Amerikaanse macht onmisbaar en 
daarom koos Nederland onvoorwaar-
delijk voor de Noord-Atlantische Ver-
dragsorganisatie (NAVO). Vrees om 
deze trans-Atlantische verhouding te 
schaden door een Europese politieke 
rol in het Midden-Oosten, resulteerde 
in een terughoudende Nederlandse op-
stelling in het debat daarover.

Ook zette politiek Den Haag vraag-
tekens bij de motieven van Frankrijk 
voor de EPS en het agendapunt van de 
rol in het Midden-Oosten. Waar Ne-
derland de garantie van de Amerikaanse 
veiligheidsparaplu nastreefde, wenste 
Frankrijk juist Europese onafhanke-
lijkheid van de Amerikaanse politiek. 
Beschouwde Parijs, dat initiatiefnemer 
was van beide samenwerkingsconstruc-
ties, deze niet vooral als een kans om 

in het Midden-Oosten conflict (17 februari 
1972), NL-HaNA, Ambassade in Israël 
(1955-1974), 2.05.192, inv.nr. 193.
4 Chronologisch overzicht Europese 
Politieke Samenwerking (17/18 augustus 
1971), Nationaal Archief, Den Haag, 
Ministerie van Buitenlandse Zaken: 
Code-archief 1965-1974, nummer toegang 
2.05.313, inventarisnummer 14243.
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een ‘Europees Europa’ te bewerkstel-
ligen, in plaats van een ‘Atlantisch Eu-
ropa’? Een pro-Arabisch Europa zou 
zich, in de ogen van Frankrijk, kunnen 
onderscheiden van Amerika, dat een 
pro-Israëlisch beleid volgde.56

Waarom stemde Nederland dan toch 
in met een Europese rol in het Midden-
Oosten? Deze beslissing had alles te 
maken met het vooruitzicht van Britse 
toetreding tot de Europese Economi-
sche Gemeenschap (EEG). Al tijdens 
de eerste stappen op weg naar Euro-
pese samenwerking, in de jaren vijftig, 
hechtte Nederland een groot belang aan 
lidmaatschap van het Europese, doch 

5 Simon J. Nuttal, European political co-
operation (Oxford 1992) 56.
6 Bron afbeelding 1: http://proxy.handle.
net/10648/66f11286-1ad9-102f-85b3-
003048976d84

ook Atlantische eiland. Niet alleen 
zou een meer Atlantische koers in het 
vooruitzicht liggen, ook zou Britse deel-
name de Franse wind uit de zeilen van 
het Europese schip nemen. Deze rede-
nen waren voor de legendarische Franse 
president De Gaulle juist aanleiding 
geweest om in het verleden de Britse 
toetreding te blokkeren. Met zijn aftre-
den in 1969 had zijn opvolger George 
Pompidou, tot grote vreugde van Ne-
derland, echter verklaard welwillend te-
genover Britse deelname te staan.7 Met 
de Britse toetreding in het verschiet 
wilde Nederland Frankrijk niet voor 
het hoofd stoten door het Franse ini-

7 Ontvangen codebericht Franse hertac-
centuering Europese Samenwerking (27 
april 1967), NL-HaNA, Buitenlandse 
Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, 
inv.nr. 14241.

 Vader en zoon op een autoloze zondag.6

http://proxy.handle.net/10648/66f11286-1ad9-102f-85b3-003048976d84
http://proxy.handle.net/10648/66f11286-1ad9-102f-85b3-003048976d84
http://proxy.handle.net/10648/66f11286-1ad9-102f-85b3-003048976d84
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tiatief tegen te werken. Om Frankrijk 
tegemoet te komen en zo de toetreding 
niet in gevaar te brengen stemde Luns 
in met de agendering van de Midden-
Oostenkwestie.8   

Wapenleveranties
Zo zien we hoe Nederland zijn pro-
Israëlische beleid opzij schoof voor het 
vooruitzicht van Britse macht, als te-
genwicht van de Franse macht, op het 
continent. De door de regering gekoes-
terde wens van Britse toetreding mani-
festeerde zich in feite in opportunisme. 
Maar toen puntje bij paaltje kwam, 
bleken de gevoelens van verbondenheid 
met Israël nog altijd onvermoeibaar 
aanwezig. Na een lange periode van 
vijandigheden vielen Syrië en Egypte 
op 6 oktober 1973 Israël binnen. Het 
was het begin van de Oktoberoorlog. 
De aanval was reden voor de Neder-
landse regering om de schuld te leggen 
bij de Arabische zijde van het conflict. 
Het Nederlandse hart was met het volk 
van Israël, zo omschreef de fractieleider 
van de Anti-Revolutionaire Partij Wim 
Aantjes het beeldend.9

Binnen vier dagen waren de groot-

8 Midden-Oosten overleg der zes (6 
januari 1972), NL-HaNA, Buitenlandse 
Zaken / Code-Archief 65-74, 2.05.313, 
inv.nr. 14350.
9 R. Soentendorp, Het Nederlandse beleid 
ten aanzien van het Arabisch-Israëlisch con-
flict 1947-1977 (Groningen 1982) 136.

machten van de internationale orde, de 
Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, via 
wapenleveranties betrokken bij het con-
flict. Ook Nederland werd, zowel door 
de Israëlische ambas-
sadeur in Nederland, 
CH. Bar On, als 
door de Amerikaanse 
minister van Buiten-
landse Zaken, Henri 
Kissinger, gevraagd 
om militaire hulp. 
Op West-Duitsland 
na, had Nederland 
als enige in de EEG 
geen verbod op de 
uitvoer van wapens 
naar de strijdende 
partijen uitgevaar-
digd. Nederland was 
daardoor, in de ogen van CH. Bar On, 
Israëls laatste hoop. Het land dreigde 
het onderspit te delven tegen de samen-
werkende Arabische staten onder lei-
ding van Egypte en Syrië en had grote 
behoefte aan munitie en reserveonder-
delen, zo benadrukte hij.10  

Het waren woorden die kennelijk 
indruk maakten op de Nederlandse 
minister van Defensie Henk Vredeling. 
Samen met staatssecretaris Bram Ste-
merdink besloot hij over te gaan op mi-
litaire steun aan Israël. De knoop moest 
snel worden doorgehakt, waardoor Vre-

10 D. Hellema, C. Wiebes en T. Witte, 
Doelwit Rotterdam Nederland en de oliecrisis 
1972-1974 (Amersfoort 1998) 23.

Olie als 
politiek 
wapen: geen 
auto’s en 
motoren, 
maar fietsers 
en skelters op 
de snelweg



 72 

deling geen tijd zag om het parlement 
te raadplegen over de kwestie. Gedre-
ven door emotionele en persoonlijke 
overwegingen van deze twee individuen 
uit de regering werden in drie herfst-
nachten Boeings 707 ingeladen met 
Amerikaanse tankgranaten, tankonder-
delen, munitie, pondsbommen en mij-
nen, om vervolgens naar het conflict in 
het Midden-Oosten te vliegen. 

Hoewel Vredeling tegenover de pers 
stelde dat minister-president Joop den 
Uyl en minister van Buitenlandse Za-
ken Max van der Stoel van niets ge-
weten zouden hebben, concluderen de 
historici Duco Hellema, Cees Wiebes 
en Toby Witte in hun boek Doelwit 
Rotterdam: Nederland en de oliecrisis 
(1998) dat deze ministers wel degelijk 
op de hoogte waren van de leverin-
gen.11 Hoe dan ook, duidelijk is dat de 
wapenleveranties een beleid waren van 
enkele individuen en er daardoor niet 
van een Nederlands regeringsbeleid ge-
sproken kan worden. Uiteindelijk blijft 
het maar de vraag of hetzelfde gebeurd 
was als het parlement hierover geraad-
pleegd was.

Sympathie voor Israël
Wat wel met zekerheid gezegd kan wor-
den is dat sympathie voor Israël ook 
in de Nederlandse regering aanwezig 

11 D. Hellema e.a., Doelwit Rotterdam 
Nederland, 32-34.

was. In 1970 had Den Haag nog inge-
stemd met een gemeenschappelijk pro-
Arabisch standpunt binnen de EPS om 
op goede voet met Parijs te blijven. Nu 
Groot-Brittannië echter was toegetre-
den en de gemoederen in het Midden-
Oosten zo hoog opliepen, was er van 
deze tact niets meer over. Hoewel de an-
dere EPS-landen in het kielzog van het 
Franse voorstel voor een pro-Arabische 
opstelling bleven varen, wist Nederland 
een gemeenschappelijk EPS-standpunt 
meerdere malen te blokkeren door zijn 
pro-Israëlische opvatting.

Het draaide daarbij allemaal om de 
interpretatie van een in 1967 aangeno-
men resolutie van de Verenigde Naties. 
Resolutie 242 bevatte een aantal begin-
selen voor een algehele vredesregeling 
in het Midden-Oosten. Doordat dit do-
cument echter voor meer dan één uitleg 
vatbaar was, werd de interpretatie voor-
al een zaak van politieke begunstiging 
van Israël dan wel de Arabische buur-
landen. Volgens de Engelse versie moest 
Israël zich terugtrekken uit gebieden 
die het tijdens het conflict van 1967 
had bezet. Volgens de Franse versie 
moest Israël zich terugtrekken uit alle 
bezette gebieden. Nederland interpre-
teerde de resolutie als enige binnen de 
EPS op basis van de Engelse vertaling.12 
Als het aan Nederland lag, moest Israël 
de gebieden die het vanaf 1967 bezette, 

12 Resolution 242 (30 mei 1973), NL-
HaNA, Buitenlandse Zaken / Code-Archief 
65-74, 2.05.313, inv.nr. 14350.
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staten.14 Doordat Nederland bovendien 
openlijk een beschuldigende vinger 
richting Syrië en Egypte wees, legde 
eerst Algerije, en later ook de andere 
Arabische staten aan de Perzische Golf, 
Nederland een olieboycot op.15  

Aangezien olie ook in 1967 was in-
gezet als politiek wapen, kan er vanuit 
worden gegaan dat de Nederlandse re-
gering zich ervan bewust was dat een 
pro-Israëlische houding de economi-
sche belangen van Nederland in gevaar 
bracht. Uit een memorandum van een 
EPS-overleg dat een maand voor het 
embargo plaatsvond, blijkt echter dat 
Den Uyl een oliestop voorlopig nog 
niet vreesde.16 Hoewel de kans dus 
groot is dat de regering een inschat-
tingsfout gemaakt heeft en de gevol-
gen van haar beleid onderschatte, was 
zij zich wel bewust van het risico van 
haar politiek. Waarom zette de regering 
de economische belangen dan toch op 
het spel?

De trend van pro-Israëlische politiek 

14 Europese initiatieve Midden-Oosten 
(25 oktober 1973), NL-HaNA, Bui-
tenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 
2.05.313, inv.nr. 14350.
15 Gesprek M met ambassadeurs van 
de Negen (29 oktober 1973), NL-HaNA, 
Buitenlandse Zaken / Code-Archief 65-74, 
2.05.313, inv.nr. 14350.
16 Memorandum EPS overleg: werk-
groep Midden-Oosten (3 september 
1973),NL-HaNA, Buitenlandse Zaken 
/ Code-Archief 65-74, 2.05.313, inv.nr. 
14243.

teruggeven aan de originele Arabische 
eigenaars en mocht het de gebieden die 
het vanaf 1948 had toegevoegd aan zijn 
territorium houden.13

Nederland weigerde zich te voe-
gen naar de Franse interpretatie van 
de resolutie. Dit leidde niet alleen tot 
kritiek van de andere Europese lidsta-
ten, ook sprak Europa daardoor in de 
Veiligheidsraad niet met één stem. Eu-
ropa zou hierdoor in de ogen van de 
twee grootmachten niet geloofwaardig 
overkomen, zo vreesden de andere lid-

13 Bron afbeelding 2: http://proxy.
handle.net/10648/ac3b4598-d0b4-102d-
bcf8-003048976d84

De pomp voor bromfietsbenzine is leeg.13

http://proxy.handle.net/10648/ac3b4598-d0b4-102d-bcf8-003048976d84
http://proxy.handle.net/10648/ac3b4598-d0b4-102d-bcf8-003048976d84
http://proxy.handle.net/10648/ac3b4598-d0b4-102d-bcf8-003048976d84


 74 

die het Nederlandse buitenlandse be-
leid kenmerkte, laat zien dat het beleid 
jegens de Midden-Oostenkwestie geen 
complete vertaling was van nationale 
belangen en politieke invloed. Toch zijn 
er ook binnenlandse en buitenlandse 
omstandigheden aan te wijzen die een 
uitwerking hebben gehad op het beleid. 
Zo veroorzaakte de politieke samenstel-

ling van het kabinet van 
de PvdA’er Den Uyl een 
sterk gevoel van ver-
bondenheid met de in 
Israël regerende Arbei-
derspartij. Naast deze 
nationale actor zette de 
Europese relatie met 
de Verenigde Staten de 
zaken in Nederland op 
scherp. Vanaf de jaren 
zestig werd de trans-
Atlantische relatie meer 
en meer gekenmerkt 
door frictie. De Okto-

beroorlog vergrootte de kloof binnen 
het trans-Atlantisch bondgenootschap 
doordat Europa een fundamenteel an-
der standpunt innam dan de Verenigde 
Staten deden. Nederland maakte zich 
zorgen over deze trans-Atlantische 
tweespalt. In een telefoongesprek met 
Kissinger benadrukte Den Uyl dat Ne-
derland volledig achter het Amerikaans 
gevoerde beleid jegens de Oktoberoor-
log stond en kende hij het land we-

reldleiderschap toe.17 Terwijl de andere 
Europese lidstaten een eigen Europese 
positie ten aanzien van de kwestie in het 
Midden-Oosten probeerden te vinden, 
liet Nederland zich in zijn standpuntbe-
paling vooral leiden door de Verenigde 
Staten.

Een ‘evenwichtig beleid’
Nederland zou in een oliecrisis belan-
den, zo werd er gedacht. De prijzen 
van olie waren hoog en schaarste werd 
voorspeld. Het kabinet Den Uyl nam 
maatregelen. Op 4 november 1973 
was de eerste autoloze zondag een feit: 
geen auto’s en motoren, maar fietsers 
en skelters op de snelweg. Op 1 decem-
ber kondigde Den Uyl in een televisie-
toespraak aan dat benzine op de bon 
ging. Hoewel de boycot pas op 10 juli 
1974 werd opgeheven, viel het met de 
olieschaarste uiteindelijk wel mee. Dit 
kwam doordat oliemaatschappijen Ne-
derland de helpende hand toe staken en 
de olie zelf internationaal verdeelden. 
Alle EEG-lidstaten ontvingen daardoor 
hetzelfde percentage olie minder. 

Waar de autoloze zondagen vooral 
een symbolische waarde kregen, gold 
het tegenovergestelde voor de Neder-

17 The National Archives, from AmEm-
bassy The Hague to Secstate WashDC, 
Discussion with prime minister Den Uyl, 
16 november 1973 http://aad.archives.
gov/aad/createpdf?rid=92669&dt=1573&
dl=823.

Tijdens de 
Oktober-

oorlog 
kleurden 

Atlantische 
tendensen het 
Nederlandse 

beleid

http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=92669&dt=1573&dl=823
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=92669&dt=1573&dl=823
http://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=92669&dt=1573&dl=823
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landse politieke houding tegenover 
Israël. Na de olieboycot streefde de 
regering ernaar om van haar pro-Israël 
brandmerk af te komen en zich onpar-
tijdig in het Midden-Oostenconflict op 
te stellen. De nieuwe politiek, zou een 
‘evenwichtige politiek’ zijn. Dit hield 
volgens Van der Stoel in dat er samen-
hang moest zijn tussen de vereisten van 
veilige en erkende grenzen voor de Isra-
eliërs en medezeggenschap van de Pa-
lestijnen.18 

Het ging de regering niet alleen om 
de beëindiging van de boycot. Neder-
land had grote economische belangen 
bij de EEG en wilde zichzelf niet in een 
isolatiepositie brengen door als enige 
EEG-lidstaat een gemeenschappelijke 
Europese politiek ten opzichte van het 
Midden-Oostenconflict tegen te wer-
ken. Al bij de eerste gelegenheid die 
zich voordeed, op 6 november 1973, 
werd het nieuwe evenwichtige beleid 
zichtbaar. Nederland stemde in met een 
Europese vredesbemiddelende rol in het 
Midden-Oosten, die op meerdere fron-
ten inging tegen de diplomatie van de 
Verenigde Staten. Nederland leek zijn 
les geleerd te hebben. De verandering 
in de Nederlandse opstelling mocht 
echter niet baten, de EPS werd name-
lijk vanaf het eerste moment al buiten 
de vredesbesprekingen gehouden. 

Uit deze korte analyse mag echter 

18 R. Soetendorp, Het Nederlandse beleid,  
150.

niet de conclusie worden getrokken dat 
Nederland de prioriteit van het Ame-
rikaanse veiligheidsbeleid niet meer 
erkende. Nog steeds hechtte Nederland 
een groot belang aan een goede relatie 
met de Verenigde Staten, zo blijkt uit 
de Nederlandse strubbelingen over het 
Franse plan voor een Euro-Arabische 
dialoog. President Pompidou wilde 
voor de toekomst de aanvoer van Arabi-
sche olie veiligstellen door middel van 
een coöperatieve dialoog tussen West-
Europa en de Arabische landen. Van 
der Stoel was echter van mening dat 
een dergelijke samenwerking ernstige 
frictie met Washington kon veroorza-
ken. Ook was de Nederlandse regering 
het niet eens met de politieke dimensie 
die de dialoog zou krijgen. Toch stemde 
zij in met het Franse plan. Als het re-
cente verleden één ding duidelijk ge-
maakt had, dan was het wel het belang 
van een flexibeler beleid ten opzichte 
van Europa en het Midden-Oosten. 
Om de Arabische landen tegemoet te 
komen in de hoop op een spoedige be-
eindiging van het olie-embargo, maar 
ook om niet continu een dwarsliggende 
rol binnen de EPS te hebben en isolatie 
binnen de groep te voorkomen, stemde 
Nederland in met het plan voor een 
Euro-Arabische dialoog. 

Conclusie
Het Nederlandse beleid ten tijde van de 
Oktoberoorlog was geen logisch gevolg 
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van in geding zijnde economische be-
langen. De regering hield vast aan haar 
traditioneel gekozen pro-Israëlische 
standpunt en zette daarmee een con-
structieve opstelling binnen de Euro-
pese samenwerking en het belang van 
olie opzij. De wapenleveranties waren 
enkel een beleid van twee individuen, 
die handelden uit emotionele en per-
soonlijke overwegingen. 

Toch waren aanwezige pro-Israëli-
sche sentimenten niet de enige vormge-
vers van het buitenlandse beleid. Geloof 
in onmisbaarheid van de Amerikaanse 
macht voor de veiligheid van Europa 
maakte dat Nederland beducht was 
voor een Europese gemeenschappelijke 
politiek. Des te meer reden zag het om 
goede relaties met de Verenigde Staten 
te onderhouden. De politiek van Ne-
derland werd daarmee beïnvloed door 
het optimaliseren van militaire veilig-
heid door bevordering van Atlantische 
invloed op het continent. Op basis 
van deze gedachte besloot de regering 
in 1970 in te stemmen met het Franse 
initiatief om het Midden-Oosten op de 
Europese politieke agenda te krijgen. 
Nederland wilde Frankrijk te vriend 
houden, om te voorkomen dat deze 
laatstgenoemde de toetreding van het 
Atlantisch ingestelde Groot-Brittannië 
zou blokkeren. 

Ook tijdens de Oktoberoorlog 
kleurden Atlantische tendensen het 
Nederlandse beleid. De regering achtte 
een Europese rol in het conflict niet                

reëel. Enkel de Verenigde Staten zouden 
een vredesregeling in het Midden-Oos-
ten kunnen bewerkstelligen, zo was de 
gedachte. Dit leidde tot een uitgespro-
ken pro-Israëlische Nederlandse stem 
in het Europese pro-Arabisch getinte 
debat. 

Het vraagstuk van het Nederlandse 
beleid ten opzichte van de Europese 
politieke samenwerking jegens het 
conflict in het Midden-Oosten is er 
een van ambivalentie. Het unilaterale 
pro-Israëlische beleid tijdens de Okto-
beroorlog was een totaal contrasterende 
tendens ten opzichte van de beaming 
van een samenhangend pro-Arabisch 
EPS-beleid, drie jaar eerder. Ontrafe-
len we de geschiedenis van dit incon-
sistente beleid, dan kunnen we echter 
concluderen dat het juist een constante 
was die het veroorzaakte: het Atlantisch 
primaat. De wind woei in Nederland 
vanuit het grote en sterke land overzee, 
over de hoofden van de Europese buur-
landen heen.<<

Anne van Mourik (26) is in de eindfase van 

de master Internationale Betrekkingen in 

historisch perspectief en interesseert zich met 

name voor het Nederlandse buitenlandbeleid. 

Dit artikel kwam voort uit haar bachelorscrip-

tie van Onderzoeksseminar III ‘Geschiedenis 

van het Europees buitenland- en veiligheids-

beleid’.
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ISBN 9789000315765

Cultuurkri-
tiek Diamond 
weinig weten-
schappelijk

Tot in de jaren vijftig van de vorige 

Remy Balistreri

eeuw was het bij de Kaulongstam de 
gewoonte om vrouwen, zodra hun man 
overleed, te laten wurgen door een broer 
van haar man of, als dat niet mogelijk 
was, door haar eigen zoons. In één ge-
val vroeg een moeder haar zoon haar te 
wurgen; toen deze weigerde, marcheer-
de zij door het dorp en schreeuwde dat 
zij was verkracht door haar eigen zoon. 
De zoon voelde zich toen zo beschaamd 
dat hij niet anders kon dan zijn moeder 
te doden.

 Zaken als religie, omgaan met geva-
ren en de dood, oorlogen en de behan-
deling van kinderen zijn belangrijke ijk-
punten in een samenleving: specifieke 
gebruiken maken beschavingen uniek. 
In zijn nieuwste boek De wereld tot 
gisteren. Wat wij kunnen leren van tra-
ditionele samenlevingen analyseert de 
veelzijdige Amerikaanse wetenschapper 
Jared Diamond aan de hand van zijn 
eigen beschrijvingen van negenendertig 
‘traditionele’ stammen hoe de westerse 
samenleving van nu lessen kan trekken 
uit gebruiken en omgangsvormen van 
traditionele samenlevingen. Dit doet 
hij onder andere op het gebied van ou-
derenzorg, meertaligheid en voeding en 
gezondheid. 

Diamond studeerde af als fysioloog 
en is vooral bekend van zijn populair-
wetenschappelijke werk Zwaarden, 
paarden en ziektekiemen. Zijn eerste 
aanraking met het eiland Nieuw-
Guinea wakkerde zijn fascinatie voor 
culturele antropologie en later ook 
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milieugeschiedenis aan. Vanuit zijn ei-
gen ervaringen in Nieuw-Guinea wil 
Diamond met De wereld tot gisteren de 
westerse samenleving een spiegel voor-
houden. Door het vergelijken van tradi-

tionele gebruiken en 
riten met gewoonten 
van moderne wes-
terse maatschappijen 
wil Diamond laten 
zien wat wij kunnen 
leren van inheemse 
samenlevingen.

Na publicatie 
ontstond direct een 
discussie over de 
wetenschappelijke 
waarde van het werk. 
Diamonds vergelij-
kingen worden door 
sommigen opgevat 
als cultuurkritiek op 
het sterk geïndividu-
aliseerde Westen. Hij 
stelt bovendien on-
omwonden dat een 
vergelijking tussen 
traditionele stam-
mensamenlevingen 

van nu en gemeenschappen van 11.000 
jaar geleden hout snijdt. Diamond ge-
bruikt hiervoor ideeën en onderzoek 
van verscheidene antropologen wiens 
ideeën inmiddels geen algemene in-
stemming meer vinden binnen de an-
tropologie. Het is dus zeer de vraag of 
Diamonds veronderstellingen inder-

daad juist zijn. De voornaamste kritiek 
op deze these is dat traditionele samen-
levingen zich, net als in het Westen, 
constant hebben moeten aanpassen aan 
veranderde omstandigheden en dat in-
heemse stammen net zo goed onderdeel 
zijn van de eenentwintigste eeuw als ie-
dere andere cultuur. Dat Diamond in 
de veertig jaar die hij op Nieuw-Guinea 
komt veel kennis heeft opgedaan over 
het eiland en haar bewoners staat vast, 
maar het blijft een lastig verhaal om 
vanuit die expertise een algemeen gel-
dende geschiedenis te schrijven.

Daar staat tegenover dat het boek 
prettig leesbaar is, geschreven in een 
haast anekdotische stijl. Voor mensen 
met weinig kennis van niet-westerse 
geschiedenis of antropologie is dit boek 
een zeer waardevolle inleiding.  Verder 
dan een prima analyse brengt de au-
teur het mijns inziens echter niet; de 
generalisatie in het werk is te groot en 
bovendien brengt Diamond geen écht 
nieuwe inzichten. De academische on-
derbouwing die hij in het werk citeert 
is grotendeels controversieel en is soms 
in tegenspraak met de nuances die Dia-
mond zelf in het boek aanbrengt. De 
westerse samenleving kan zeker lessen 
trekken van inheemse volkeren, maar 
de balans is bij Diamond door zijn ge-
neralisaties enigszins zoek. De wereld 
tot gisteren is een mooi boek voor in 
de boekenkast, maar het is de vraag of 
Diamond erin geslaagd is een algemeen 
geldend geschiedverhaal te schrijven.<<

Diamond 
stelt dat een 
vergelijking 
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De Nederlandse historicus Niek van 
Sas schreef in zijn werk De Metamor-

fose van Nederland dat ‘identiteit altijd 
wordt gedefinieerd in termen van eigen 
en vreemd’. Hij bedoelde hiermee dat 
grenzen die culturele normen identi-
ficeren van nature ook een uitsluitend 
karakter hebben. Door deel te nemen 
aan een politieke gemeenschap worden 
mensen gedwongen hun eigen belangen 
af te zetten tegen die van anderen. Dit 
leidt tot het ontstaan van een idee van 
wat eigen is, hetgeen automatisch resul-
teert in definiëring van wat niet-eigen 
is. 

Op deze manier meent Thijs Klein-
paste in Nederland als vervlogen droom 
dat de nationalistische tendens in de 
Nederlandse politiek zich afzet tegen 
de Europese identiteit. Het nationalis-
me van de eenentwintigste eeuw en de 
soevereine staat bieden geen antwoord 
op de Europese crisis, zo betoogt Klein-
paste, want door de individualisering 
is Nederland een zielloze samenleving 
geworden. 

Thijs Kleinpaste studeert Geschiede-
nis aan de Universiteit van Amsterdam. 
Hij is columnist, politiek commentator 
voor OBA Live en zetelt namens D66 in 
de stadsdeelraad van het Amsterdamse 
stadsdeel Centrum. Met dit boek debu-
teert Kleinpaste ook als auteur en keert 
hij zich tegen het nationalisme van de 
eenentwintigste eeuw. Hij betoogt dat 
de nieuwe verschijningsvormen van het 
nationalisme, die de natiestaat zouden 
moeten verstevigen, juist uit de tijd 
zijn. Het oplevende nationalisme in de 
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Nederlandse politiek is volgens hem een 
gevolg van de democratische tekortko-
mingen van Europa. Kleinpaste stelt 
dat dit nationalisme anders is dan het 
nationalisme van de negentiende eeuw, 
omdat het niet langer een collectieve 
identiteit benadrukt. Nationalisme is 

tegenwoordig de 
schuilkelder voor 
de veronderstelde 
Brusselse overheer-
sing. 

Met veel intel-
lectuele spierballen-
taal legt Kleinpaste 
in het eerste deel 
van het boek de 
wortels en de histo-
rische betekenis van 
het nationalisme 

aan de lezer uit. Al in de eerste twee 
hoofdstukken worden Kant, Goethe, 
Rousseau, Voltaire, Herder, Fichte, He-
gel, Tocqueville, Berlin en andere grote 
namen geciteerd en uitgelegd. Klein-
paste doet zijn boek op deze manier te 
kort, want het hele werk steunt bijna 
uitsluitend op uitspraken van de grote 
filosofen der aarde. Dat is op zijn minst 
vreemd, want van een auteur die stelt 
dat individualisering zorgt voor uit-
holling van collectieve identiteit mag 
worden verwacht dat hij dit dan ook 
met tenminste één recent sociologisch 
onderzoek kan aantonen. 

Het idee dat een goede verklaring 
voor het nieuwe nationalisme zou lig-

gen in een uitspraak van Fichte is ta-
melijk onzalig. Dit neigt namelijk naar 
een anachronistische weergave van de 
hedendaagse politiek - een kardinale 
zonde voor elke geschoolde histori-
cus. Kleinpaste zou gezien zijn achter-
grond beter moeten weten. Het heeft er 
daarom veel van weg dat hij liever zijn 
belezenheid ten tonele brengt in plaats 
van werkelijk iets bij te dragen aan het 
debat over nationalisme. 

De auteur doet bovendien graag 
boude uitspraken die in het luchtledige 
blijven hangen. Zo stelt hij op pagina 
195: ‘Wanneer de Europese Unie als 
boeman zou verdwijnen, zal blijken dat 
men zich in de veronderstelde eenheid 
van de natie vergist heeft.’ Dit is een in-
tellectuele exercitie en vormt natuurlijk 
geen bewijs voor zijn stelling dat Ne-
derland als soevereine staat een vervlo-
gen droom is. Kleinpaste trekt er echter 
een gezicht bij alsof het de normaalste 
zaak van de wereld is om ongefundeer-
de uitspraken voor waar aan te nemen. 
Zijn uitspraak lijkt plausibel en ik ben 
geneigd Kleinpaste gelijk te geven, ware 
het niet dat hij dit soort uitspraken niet 
op bronnen baseert. 

De kritische lezer ondervindt al snel 
dat Kleinpaste zich helemaal niet in-
teresseert in het wetenschappelijk on-
derbouwen van zijn beweringen. In de 
verantwoording van het boek stelt hij 
dat zijn essay geen wetenschap is, ‘maar 
slechts het resultaat van zijn zoektocht 
naar en twijfels over de tijd waarin wij 
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leven’. Recentelijk is veel onderzoek 
gedaan naar culturele identiteiten in 
het kader van de Europese Unie. Deze 
onderzoeken worden door Kleinpaste 
echter niet behandeld, waardoor hij 
de indruk wekt niet op de hoogte zijn 
van het onderwerp waarover hij schrijft. 
De keuzes van zijn bronnen licht hij op 
geen enkel moment toe. Zijn werk heeft 
daarom ook veel meer de vorm van in-
dividuele overpeinzingen dan van we-
tenschapsbeoefening. Hierdoor laat het 
lezers die zoeken naar een wetenschap-
pelijke verklaring voor het tegenwoor-
dige nationalisme in de Nederlandse 
politiek maar weinig voldaan achter.

Dit neemt niet weg dat Kleinpaste 
interessante gedachten heeft ontwik-
keld over de tekortkomingen van Eu-
ropa en de toekomst van het burger-
schap. ‘Loyaliteit ligt niet langer bij de 
natie, maar bij gelijkdenkende indivi-
duen’, meent Kleinpaste. De natie zal 
altijd blijven bestaan en het daarmee 
gepaarde nationalisme heeft daarom 
ook bestaansrecht. ‘Maar de droom die 
daarbij hoort, de religieuze pretenties 
die het nationalisme in de negentiende 
eeuw nog koesterde, bestaat al lang niet 
meer.’ In die zin verklaart Kleinpaste 
God opnieuw dood in hoofdstuk acht. 
‘Het opkomende nationalisme heeft de 
vorm van een verwijt’, meent de auteur. 
Dat is een interessante uitspraak, omdat 
dit ervoor zorgt dat nationalisme men-
sen niet meer verenigt. Het heeft daar-
entegen juist een splijtende werking. 

Kleinpaste pleit daarom voor een 
‘keizerlijk Europa’ met daarbinnen 
een ‘radicaal lokalisme’. Mensen voe-
len zich daarin verbonden met lokale 
belangen en dit bepaalt de identiteit 
van mensen. Politieke macht moet 
dan ook gebaseerd 
zijn op deze lokale 
basis. Hierdoor is 
de natiestaat een 
schim uit het verle-
den, maar alleen zo 
heeft een democra-
tisch Europa kans 
van slagen. 

Nederland als 
vervlogen droom 
is een charmant 
maar pretentieus 
boekje. Het zet aan 
tot nadenken over 
Europa, de positie 
van de natiestaat, politieke en culturele 
identiteit en de generatie van Klein-
paste die de wereld zal erven. De belof-
ten op de kaft dat ‘Kleinpaste laat zien 
waarom nationalisme en de soevereine 
staat geen antwoord hebben voor de 
eenentwintigste eeuw, welke bedreigin-
gen dat oplevert en wat eraan gedaan 
kan worden’, komt Kleinpaste echter 
niet na. Hij pleit in de Nederlandse 
politiek voor een radicaal lokalisme, 
maar werkt niet uit wat de implicaties 
zijn voor het bestuur, de economie, de 
politiek, de gevolgen voor de Europese 
samenwerking, et cetera. De centrale 
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stelling komt daardoor niet overtuigend 
over. 

Tussen alles wat tegenwoordig te 
lezen is over de Europese Unie en het 
debat dat gevoerd wordt over de soe-
vereine staat, is Nederland als vervlogen 
droom toch een aanrader. Hoewel de 
overpeinzingen van Kleinpaste geen 
doorslaggevende argumenten geven 
om het debat mee te winnen, voegt hij 
hier wel de extra dimensie van de lokale 
identiteit aan toe. Dit is de belangrijk-
ste identiteit waar mensen waarde aan 
hechten binnen een Europees impe-
rium dat handelt in randvoorwaarden. 
Deze toevoeging lijkt me daarom een 
bijzonder zinvolle bijdrage.<<



 83 

R
EC

EN
SI

E

Wim Willems en Hanneke Verbeek

Honderd jaar heimwee. De ge-

schiedenis van Polen in Nederland

Boom, € 24,90, 352 p.

ISBN 9789461050595

Een panorama-
foto met wel 
heel veel 
details  
Gidi Pols

De laatste jaren zijn Poolse migranten 
steeds negatiever in de media naar vo-
ren gekomen. Het zouden baantjespik-
kers, dronkenlappen en importbruiden 
zijn. De tsunami van Oost-Europese 
gelukszoekers zou een nieuw multicul-
tureel drama aanrichten. Deze nega-
tieve beeldvorming bereikte een hoog-
tepunt in februari 2012, toen de Partij 
voor de Vrijheid het ‘Meldpunt Mid-
den- en Oost-Europeanen’ oprichtte. 
Door al deze aandacht lijkt het alsof 
de komst van Poolse migranten  naar 
Nederland een nieuw verschijnsel is. 
Hierachter gaat echter een geschiedenis 
schuil die meer dan eeuw beslaat: een 
geschiedenis die de historici Wim Wil-
lems en Hanneke Verbeek in hun boek  
ontsloten hebben.

In tegenstelling tot wat de huidige 
publicaties over Poolse migranten to-
nen, bestaat er al vanaf 1900 een mi-
gratiestroom van Polen naar Neder-
land. Door deze migranten aan het 
woord te laten, scheppen de auteurs 
een context bij de huidige situatie en 
nuanceren hiermee de berichtgeving in 
de pers. Hierbij zijn de auteurs onder-
steund door een omvangrijk team van 
deskundigen op het gebied van migra-
tiestudies en het land Polen. Ook de er-
varing van de auteurs draagt bij aan een 
gedegen ondergrond voor het boek. 
Willems is namelijk hoogleraar Sociale 
Geschiedenis op de Haagse campus van 
de Universiteit Leiden en Verbeek is 
gespecialiseerd in migratiegeschiedenis. 
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Daarbij maken de historici gebruik van 
wetenschappelijke publicaties, maar 
vooral ook van primaire bronnen zoals 
interviews en krantenartikelen.

De sociale achtergrond van Willems 
komt duidelijk tot 
zijn uiting in de 
vele levensverhalen 
waaruit het boek 
is opgebouwd. De 
Poolse migranten-
stroom wordt on-
derverdeeld in drie 
periodes, waarin 
het perspectief 
van de Poolse so-
ciale groepen die 
dit migratiepro-
ces doormaakten 
centraal staat.   Zo 
behandelen de 
eerste drie hoofd-
stukken de periode 
1900-1945, waar-
in voornamelijk 
Poolse Joden en 
Duits-Poolse mijn-

werkers de Nederlandse grenzen bin-
nenkwamen. In de periode daarna 
(1945-1990) werd de samenstelling 
van  de immigranten steeds  diverser. 
Poolse bevrijdingssoldaten bleven han-
gen, de stroom van mijnwerkers hield 
aan en steeds meer Polen kwamen als 
vluchtelingen van het communistische 
regime. Na de val van de Muur werd 
de diversiteit zelfs nog groter. De laatste 

hoofdstukken bespreken naast specifie-
ke groepen, zoals Poolse echtgenotes en 
zzp’ers,  over bredere onderwerpen die 
te maken hebben met de hedendaagse 
aanwezigheid van Polen in Nederland. 
Zo worden bijvoorbeeld de beeldvor-
ming in de media en lokale integratie 
behandeld.

Opvallend aan het boek is de grote 
verscheidenheid in de opzet van de 
hoofdstukken. De eerste hoofdstuk-
ken, waarin het spannende leven van 
migranten wordt verteld, lezen bijna als 
een roman. Zo leert de lezer alles over 
de familiegeschiedenis van het mijn-
werkersechtpaar Stachowska en van de 
omzwervingen van de Pools-Joodse tel-
gen van de winkelier Sprecher uit Den 
Haag. Dit verlevendigt de omschrijving 
van de verschillende groepen Polen na-
tuurlijk wel, maar de grote hoeveelheid 
details leiden ook af van het daadwer-
kelijke doel. Als lezer is het namelijk 
niet van belang te weten dat Léon Sta-
chowski  per ongeluk de verkeerde trein 
pakte op weg naar Limburg, waardoor 
hij vanuit Luik eerst weer naar Brus-
sel terug moest om vervolgens de trein 
naar Nederland te pakken. 

Ook het hoofdstuk over Poolse kun-
stenaars in Nederland, dat enkel  uit 
portretten bestaat, komt niet goed uit 
de verf. Het idee is sterk: kunst is bij 
uitstek een onderwerp dat zich beter 
visueel dan tekstueel laat vangen. De 
uitvoering valt echter tegen. De por-
tretten zijn statisch en komen in som-

De Polen 
verwerden 
in twintig 

jaar tijd van 
straatarme 
slachtoffers 

van het 
communisme 

tot proble-
matische 
arbeids-

migranten



 85 

mige gevallen zelfs wat geforceerd over. 
Daarbij zijn de foto’s sterk gericht op de 
personen zelf, met op de achtergrond 
een object dat iets met hun werk te ma-
ken heeft. Dit werkt redelijk voor de 
beeldend kunstenaars, maar nauwelijks 
voor  de dansers, theatermakers en mu-
zikanten. 

Toch zijn er ook hoofdstukken die 
heel sterk zijn qua vorm én inhoud. In 
het hoofdstuk ‘Polen in de pers’ geven 
de auteurs een prachtige omslag weer 
in de berichtgeving van de Nederland-
se kranten vanaf de val de Muur tot 
2012. Hierin is mooi uiteengezet welke 
frames NRC Handelsblad, Trouw, de 
Volkskrant en De Telegraaf gebruikten 
wanneer ze de Poolse bevolkingsgroep 
in Nederland beschreven. Zo verwer-
den de Polen in twintig jaar tijd van 
straatarme slachtoffers van het commu-
nisme tot problematische arbeidsmi-
granten. De auteurs hebben zich er zelfs 
niet van weerhouden om op te merken 
dat er met de recente oprichting van 
het ‘Polenmeldpunt’ weer een nieuwe 
omslag plaatsvond. De media verwierp 
het initiatief van de PVV en legde de 
nadruk op de duistere kant van de 
Nederlandse werkgevers, die uit Polen 
goedkope arbeidskrachten haalden, en 
de Nederlandse huisjesmelkers, die de 
migranten vervolgens uitmolken. Een 
aantal pagina’s vol met krantenkoppen 
illustreert deze ontwikkelingen. 

Ook de laatste - meer sociologische - 
hoofdstukken zijn een goede toevoeging 

voor een beter begrip van de aanwezig-
heid van Poolse bevolkingsgroepen in 
Nederland. Zonder de problemen te 
bagatelliseren worden verschillende ste-
reotypen ontkracht. Eén van deze ste-
reotypen is het idee dat Poolse bruiden 
gericht op zoek zijn naar westerse brui-
degoms of andersom. Dit beeld wordt 
versterkt door de vele internetadverten-
ties die Oost-Europese vrouwen aan-
bieden.  Honderd jaar heimwee wijst er 
echter op dat het merendeel van de ge-
mengde huwelijken net zo toevallig tot 
stand kwam als andere huwelijken: ge-
woon tijdens vakanties, studie of werk.  

Al met al biedt deze panoramafoto 
van honderd jaar Pools-Nederlandse 
migratie een mooi tegenwicht aan de 
negatieve beeldvorming in de publieke 
arena. Toch zijn er op sommige vlakken 
kansen blijven liggen in de uitvoering. 
De afwisseling in opzet van de hoofd-
stukken werkt verassend goed, maar het 
zwaktepunt ligt bij de wisselende kwali-
teit van de hoofdstukken. Met name de 
eerdere, meer verhalende, delen zijn te 
gedetailleerd en missen een zekere the-
oretische inslag. Het zijn als het ware 
voorbeelden van een theorie die niet 
duidelijk uit de doeken wordt gedaan. 
Tegenover deze zwakkere delen staan 
weer heel sterke hoofdstukken die voor 
zowel een wetenschappelijk als niet-
wetenschappelijk publiek interessant 
en goed leesbaar zijn. Het idee van het 
boek is voor honderd procent geslaagd, 
maar de uitvoering slechts voor tachtig.<<
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OPROEP
Gezocht: Kopij
De redactie is altijd op zoek naar verfrissende, originele en kritische kopij. Heb jij een 
paper of een scriptie geschreven en wil jij een breder publiek dan alleen je docent en 
je oma? Stuur nu je stuk op naar de redactie! 

Nog geen scriptie geschreven maar wel je ongezouten mening over een recent 
uitgekomen geschiedenisboek geven? Dat kan! 

Meer informatie over publiceren is te vinden op de website van Aanzet. Kijk bij 
Auteursrichtlijnen waar je scriptie, kopij of recensie aan moet voldoen. 

Hou verder de Facebookpagina, Twitter en de website van de Aanzet in de gaten 
voor nieuws, oproepen voor inzendingen en meer…

Aanzet.wordpress.com
Redactie.aanzet@gmail.com
Facebook.com/historischtijdschriftaanzet
Twitter.com/redactieaanzet

Gezocht: Redacteuren
Historisch Tijdschrift Aanzet is op zoek naar nieuwe redacteuren die de redactie vol-
gend jaar komen versterken.

Houd jij van schrijven, ben je kritisch en wil je journalistieke ervaring opdoen? 
Wil jij graag minimaal twee jaar op vrijwillige basis meewerken aan de totstandko-
ming van hét historisch tijdschrijft voor en door geschiedenisstudenten uit Utrecht? 
Dan pas jij misschien wel in de redactie van het Historisch Tijdschrift Aanzet.

Als redacteur houd je je bezig met allerlei verschillende aspecten van het maken 
van een wetenschappelijk blad. Je bepaalt welke aangeleverde kopij geschikt is voor 
publicatie, je begeleidt de auteur in het schrijven van zijn of haar artikel, je redigeert 
artikelen en recensies en je schrijft zelf ook stukken zoals interviews en recensies. 
Daarnaast denk je mee over PR, vormgeving en de logistiek bij het tot stand komen 
van een nieuw nummer.

Kom jij onze redactie versterken? Stuur een  e-mail naar redactie.aanzet@gmail.com!

mailto:Redactie.aanzet@gmail.com





