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“Geschiedenis is een reis door tijd en 
ruimte”, luidt de enigszins clichématige 
uitspraak. Als dit zo is dan is Aanzet in 
dit nummer de reisgids. Nog meer dan 
anders variëren de onderwerpen. De reis 
voert van de oudheid tot nu over drie 
continenten. 

Bas van Wiggen past in zijn artikel 
postkoloniale theorieën toe op Romeins 
Nijmegen. Hiermee toont hij aan dat de 
functie van de stad in de Romanisering 
van de Bataven anders is dan werd ge-
dacht. Romeins Nijmegen blijkt meer 
dan een koloniale stad. 

Het artikel van Jeske Weerheijm gaat 
in op het dagboek van Samuel Ward. 
Deze vroegmoderne twintiger beschreef 
hierin zijn worsteling met het puriteinse 
geloof. Een innerlijke strijd die exem-
plarisch is voor de historische context. 

We blijven nog even in de vroeg-
moderne tijd, maar keren wel terug 
naar Europa. In de aanloop naar de 
Spaanse Successieoorlog begon Enge-
land steeds meer waarde te hechten aan 
een machtsevenwicht op het continent. 
Michiel Lemmers laat zien hoe dit tot 
uiting komt in de pamfletten die toen 
geschreven werden.

Vervolgens kent dit nummer nog 

twee eigentijdse onderwerpen. Het 
artikel van Jeanrique Fahner behan-
delt de geschiedenis van mijngigant 
Freeport-McMoRan. Waarom ging 
het bedrijf in de jaren negentig plot-
seling verantwoord ondernemen in de 
Indonesische provincie Papua?  Anita 
Schmale maakt ten slotte een verge-
lijking tussen Occupy Wall Street en 
de Beat Generation en vraagt zich af 
of de Occupiers de opvolgers van de 
Beats zijn.

Naast artikelen zijn er als altijd ru-
brieken. Voor ‘De passie van…’ spra-
ken we af met Leen Dorsman. Zijn 
liefde voor de universiteit komt tot 
uiting in zijn vele functies. Dat een ge-
drevenheid veel uitingen kan kennen 
blijkt ook uit ‘Geschiedenis als Toe-
komst’. Hierin vertelt geschiedenisdo-
cent Jelmer Evers over zijn loopbaan en 
zijn eigenzinnige visie op onderwijs. In 
‘Beeldspraak’ laat  Frans Willem Lan-
tink de historische relevantie van de 
muziek van zijn lievelingscomponist 
Joseph Haydn zien. 

Met dit alles en nog enkele recen-
sies voor de boeg, kan ik nog maar een 
ding toevoegen: veel leesplezier!

Redactioneel
Gidi Pols
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Bataafs Nijmegen?
Een postkoloniale benadering van een ‘koloniale’ stad

Bas van Wiggen

Rond het jaar 10 na Chr. stichtten de Romeinen Oppidum Batavo-
rum, de nederzetting die later zou uitgroeien tot het huidige Nijme-
gen. Dit “Romeins Nijmegen” is in het verleden veelal gezien als een 
stad vóór de Bataven, en minder als een stad ván de Bataven. Nijme-
gen zou vooral een belangrijke koloniale functie in de Romanisering 
van de Bataafse regio vervullen, terwijl de Bataven zelf buiten de 
stad zouden wonen. Nieuwe inzichten vanuit de postkoloniale theo-
rie tonen aan dat deze interpretatie bijgesteld moet worden.

A
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De Romeinse oorsprong van Nijmegen 
spreekt al eeuwen tot de verbeelding, 
met name door de talrijke voorwerpen 
en resten van gebouwen die in en bij de 
stad zijn gevonden. Aan de hand van 
een grafsteen concludeerde kanunnik 
Willem van Berchen in de vijftiende 
eeuw (foutief ) dat Nijmegen gesticht 
zou zijn door Julius Caesar, en in de ze-
ventiende eeuw stelden vader en zoon 
Smetius een catalogus samen van Ro-
meinse voorwerpen die in het huidige 
Waterkwartier in Nijmegen-West wa-
ren gevonden.1 Na het verwoestende 
bombardement van 1944 werd het voor 
archeologen ook mogelijk om op zoek 
te gaan naar Romeins Nijmegen onder 
de middeleeuwse stadskern en werd het 
onderzoek naar Romeins Nijmegen 
steeds professioneler. 

Deze eeuwenlange interesse heeft 
geleid tot een uitgebreide bibliografie, 
waarin voornamelijk archeologie een 
zeer belangrijke rol speelt. In het verle-
den is de aandacht vooral uitgegaan naar 
de militaire nederzettingen, maar recen-
ter heeft de bestudering van de burger-
lijke nederzettingen van Romeins Nij-
megen een inhaalslag gemaakt. Hieruit 
is de visie voortgekomen dat Romeins 
Nijmegen beschouwd moet worden als 
een stad vóór de Bataven, in plaats van 
een stad ván de Bataven.2 Verschillen-

1     Voor een Nederlandse vertaling van de 
Latijnse catalogus, zie: L.G.J.M. Nelissen, 
Nijmeegse Oudheden (Tilburg 2004).
2     W.J.H. Willems, Romeins Nijmegen: 

de argumenten worden aangevoerd ter 
ondersteuning van deze visie. In de eer-
ste plaats verschillen de archeologische 
vondsten in Romeins Nijmegen sterk 
van de vondsten van het Bataafse plat-
teland. Omdat de Bataven in Romeins 
Nijmegen archeologisch onzichtbaar 
zijn, zouden zij daar niet gewoond 
hebben.3 Ten tweede is beweerd dat 
de Bataafse elite niet in de stad woon-
de, maar op het platteland, om daar 
hun machtspositie te behouden na de 
komst van de Romeinen.4 Als laatste 
wordt Romeins Nijmegen vaak gezien 
als een dwangmiddel ter integratie van 
de Bataven in het Romeinse Rijk.5 De 

vier eeuwen stad en centrum aan de Waal 
(Utrecht 1990) 32; 35-37 en 40, gevolgd 
door velen, waaronder: H. van Enckevort 
en E.N.A. Heirbaut, Opkomst en ondergang 
van Oppidum Batavorum, hoofdplaats van 
de Bataven: opgravingen op de St. Josephhof 
in Nijmegen I Archeologische Berichten 
Nijmegen 16 (Nijmegen 2010) 48. 
3     J.H.F. Bloemers, ‘Lower Germany: plura 
consilio quam vi. Proto-urban settlement 
developments and the integration of native 
society’ in: Th.F.C. Blagg and M. Millett 
(eds.), The early Roman Empire in the West 
(Oxford 1990) 76, gevolgd door velen, 
waaronder: P. Wells, The barbarians speak 
(Princeton 1999) 173.
4     H. van Enckevort, ‘Op zoek naar 
Oppidum Batavorum, de oudste stedelijke 
nederzetting van Nederland’, Westerheem 
54 (2005), 234-241.
5     Willems, Romeins Nijmegen, 40, 
gevolgd door Van Enckevort en Heir-
baut Opkomst en ondergang van Oppidum 
Batavorum, 52. Vgl. echter G. Woolf, 
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door Tacitus beschreven verwoesting 
van Romeins Nijmegen door de Bata-
ven wordt daarom geïnterpreteerd als 
een daad van bevrijding.6 

In dit artikel wordt deze negatieve 
interpretatie van Romeins Nijmegen 
bestreden door de beschikbare arche-
ologische, epigrafische en historiogra-
fische bronnen opnieuw te analyseren. 
Hiervoor worden recente inzichten uit 
het internationale debat over het begrip 
Romanisering gebruikt, waarin post-
koloniale theorie een belangrijke plaats 
inneemt.7 De herinterpretatie van de 
bronnen zal aantonen dat de Bataven op 
verschillende terreinen juist nauw be-
trokken waren bij Romeins Nijmegen. 
Na een korte inleiding over de Bataven, 
Romeins Nijmegen en het theoretisch 
kader, volgen drie voorbeelden van een 
nieuwe analyse van een archeologisch 
voorwerp, van een aantal inscripties 
en van de bovengenoemde passage van 

Becoming Roman: the origins of provincial 
civilization in Gaul (Cambridge 1998) 
21-22.
6      Tacitus, Historiën V, 19. Voor de 
gebruikte teksteditie van de Historiën, zie: 
Loeb Classical Library 111 en 249, Tacitus, 
Historiae, C.H. Moore (ed.) (Londen 
1968-1970). 
7      Het begrip Romanisering wordt hier 
geschreven met een hoofdletter vanwege 
de lange traditie van het gebruik van het 
begrip. Critici schrijven het begrip met 
een kleine letter of vermijden het gebruik 
van het begrip zelfs, zie J. Pelgrom, ‘Het 
romaniseringsdebat: een inleiding’, Lampas 
42 (2009) 159-171.

Tacitus. Daarop sluit het artikel af met 
een nieuwe blik op Romeins Nijmegen.

Geschiedenis van de Bataven 
en Romeins Nijmegen
Halverwege de eerste eeuw v. Chr. ont-
stonden er conflicten binnen de Chat-
ti, een stam die in het huidige Hessen 
in Duitsland leefde. Als gevolg splitste 
een groep zich af, die tussen 50 en 12 v. 
Chr. naar de benedenloop van de Rijn 
migreerde, waarze zich in de huidige 
Betuwe vestigde.8 Zij kwamen bekend 
te staan als de Bataven en waren nauw 
verbonden met de Romeinen. Vóór hun 
migratie hadden de Bataven al een ver-
bond gesloten met de Romeinen. Ook 
had de Bataafse elite het Romeinse bur-
gerrecht al van Julius Caesar gekregen. 
Deze Bataafse Iulii waren van militaire 
adel en bleven de machtigste personen 
van de Bataafse stam tot 70 n. Chr. 

Het bekendste wapenfeit van de 
Bataafse Iulii is de Bataafse Opstand 
die werd geleid door Julius Civilis. Na 
de zelfmoord van Nero (54-68) in 68 n. 

8      Over de herkomst van de Bataven, de 
redenen voor hun migratie en de vorming 
en functionering van hun stam is weinig 
bekend. Voor enkele hypothesen, zie: N. 
Roymans, Ethnic identity and imperial pow-
er: the Batavians in the early Roman Empire 
(Amsterdam 2004) en J.Slofstra, ‘Batavians 
and Romans on the Lower Rhine: The Ro-
manisation of a frontier area’, Archaeological 
Dialogues: Dutch perspectives on current 
issues in archaeology 9 (2002), 16-38. 
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Chr. organiseerde de Bataaf Civilis een 
grote opstand tegen de Romeinen die 
pas in 70 n. Chr. kon worden neerge-
slagen. Romeins Nijmegen ging hierbij 
in vlammen op. Na deze opstand slo-
ten de Romeinen een nieuw verbond 
met de Bataven en werden de militaire 
Iulii vervangen door een nieuwe elite 
van kooplieden. Voor de Romeinen 
betekende dit dat de kans op nieuwe 
opstanden werd verkleind, en ook de 
Bataven zelf hadden geen problemen 
met de vervanging van hun oude elite.9 
In de loop van de derde eeuw verdwe-
nen de Bataven uit de bronnen. Het is 
onbekend wat er daarna met hen is ge-
beurd.10

Niet lang na de aankomst van de 
Bataven in de huidige Betuwe werd 
Romeins Nijmegen door de Romeinen 
gesticht. De aanduiding “Romeins Nij-

9     Dit gevoel bestond bij alle lagen van de 
bevolking, zie: Tacitus, Historiën V, 25. 
10     Dit heeft onder andere te maken met 
het karakter van de gebruikte bronnen. In 
archeologische bronnen zijn de Bataven 
nauwelijks herkenbaar, in de historiografie 
worden ze na de Opstand slechts spora-
disch genoemd en in de derde eeuw werden 
er steeds minder inscripties vervaardigd, 
zie onder andere: T. Derks, ‘Beelden en 
zelfbeelden van Bataven: de epigrafische 
bronnen’ in: L. Swinkels (ed.), De Bataven: 
verhalen van een verdwenen volk (Amster-
dam 2004) 39-69 en H. Teitler, ‘Romeinen 
en Bataven: de literaire bronnen’ in: L. 
Swinkels (ed.), De Bataven: verhalen van 
een verdwenen volk (Amsterdam 2004) 
19-38.

megen” heeft in dit artikel betrekking 
op twee burgerlijke nederzettingen, 
namelijk Oppidum Batavorum en Ul-
pia Noviomagus, die na elkaar beston-
den.11 Omstreeks 10 v. Chr. werd er 
door de Romeinen een nederzetting 
op de plaats van het huidige Valkhof 
gesticht, die Oppidum Batavorum of 
Batavodurum werd genoemd. Dit werd 
de hoofdstad van de Bataafse regio.12 
De centrale as van de stad lag langs de 
huidige Lange en Stikke Hezelstraat, 
Burchtstraat, Kelfkensbos en St. Joris-
straat en wellicht de Ubbergseveldweg. 
De huizen langs deze weg waren voor-
namelijk van leem en hout, soms met 
een fundering van natuurlijke steen 
en baksteen. Oppidum Batavorum had 
geen stadsmuren, maar kreeg in het 
jaar 70 n. Chr. wel een gracht, die een 
gebied van 20 tot 25 hectare omsloot. 
Tot op heden zijn er geen sporen ge-

11     Deze aanduiding heeft ook betrek-
king op de forten die tussen 12 v. Chr. en 
320 n. Chr. werden gebouwd in de nabij-
heid van deze nederzettingen. Deze worden 
hier echter buiten beschouwing gelaten. 
12     Er is beargumenteerd dat Oppidum 
Batavorum en Batavodurum twee verschil-
lende locaties zijn. Hier wordt echter niet 
verder ingegaan op dit debat. Zie hiervoor 
onder andere: H. van Enckevort, en J. 
Thijssen, ‘Nijmegen-A Roman Town in 
the Frontier Zone of Germania Inferior’ 
in: P.R. Wilson (ed.), The archaeology of 
Roman towns: studies in honour of John S. 
Wacher (Oxford 2003), 59-72. Vgl. echter 
Roymans, Ethnic identity and imperial 
power, 148. 
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vonden van publieke gebouwen, zoals 
een badgebouw of een forum. Gezien 
de gevonden materiële cultuur wordt 
aangenomen dat de bewoners (Gallo-)
Romeinse ambachtslieden, herbergiers 
en handelaren waren.

Na de brand van 
70 n. Chr. werd Op-
pidum Batavorum 
verlaten en werd een 
nieuwe nederzetting 
gesticht in het huidi-
ge Waterkwartier in 
Nijmegen-West, die 
de naam Ulpia No-
viomagus kreeg. Later 
stond de nederzetting 
ook bekend als mu-
nicipium Batavorum, 
wat aangeeft dat 
Romeins Nijmegen 
stadsrechten had ont-
vangen.13 De stad had 
een vierkante vorm, 

met een regelmatig stratenpatroon als 
een dambord. Tijdens de regering van 
Marcus Aurelius (161-180) werd er 
een stenen verdedigingsmuur gebouwd 
en een gracht gegraven. Publieke ge-

13     Het is niet duidelijk wanneer de neder-
zetting stadsrechten ontving, maar mogelijk 
was dit tijdens de regering van Trajanus 
(98-117), zie J.-K. Haalebos, ‘Mosterd na 
de maaltijd’, Numaga 47 (2000), 35-39. 
Vgl. echter J.E. Bogaers, Civitas en stad 
van de Bataven en Canninefaten (inaugu-
rele rede Radboud Universiteit Nijmegen. 
Nijmegen/Utrecht 1960), 20.

bouwen waren ook aanwezig, zoals 
een tempelcomplex onder het huidige 
Maasplein en een badgebouw aan de 
Waalbanddijk. Rond 270 n. Chr. werd 
de stad grotendeels verlaten door stads-
branden, economische neergang en in-
vallen uit het noorden.

Romanisering en postkolo-
niale theorie
Het debat over het begrip Romanisering 
is van groot belang voor de bestudering 
van Romeins Nijmegen. Dit concept 
heeft kortgezegd te maken met de uit-
komsten van de contacten die tussen de 
inheemse bevolking en de Romeinen 
op allerlei maatschappelijke gebieden 
bestonden. Zo werd bijvoorbeeld het 
politieke systeem van civitates (regio’s) 
ingevoerd door de Romeinen en nam de 
inheemse bevolking het Latijn over als 
taal. Sinds de academische rede van de 
Britse archeoloog Francis Haverfield in 
1905 over Romanisering is het een be-
langrijk onderwerp van studie gebleven 
onder oudhistorici en archeologen.14 

14     Het begrip is al wat ouder, zie: 
P.W.M. Freeman, ‘Mommsen through 
to Haverfield: the origins of Romaniza-
tion studies in late 19th-c. Britain’ in: 
D.J. Mattingly (ed.), Dialogues in Roman 
imperialism: power, discourse and discrepant 
experience in the Roman Empire. Journal of 
Roman Archaeology Supplementary Series 23 
(1997), 27-50. Voor een overzicht van de 
bestudering van het begrip Romanisering, 
zie J. Pelgrom, ‘Het romaniseringsdebat’, 

Na de 
zelfmoord 
van Nero 

organiseerde 
de Bataaf 

Civilis een 
grote opstand 

tegen de 
Romeinen
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Haverfields invulling van het begrip 
Romanisering is grotendeels gebaseerd 
op hoofdstuk 21 uit Tacitus’ Agricola 
en kan worden omschreven als “kolo-
niaal”. Het proces van Romanisering 
werd door Haverfield gezien als een li-
neaire en uniformerende beweging naar 
beschaving en “Romeinsheid” (Roma-
nitas). Hoewel de Romeinse regering 
hiertoe het initiatief had genomen, oe-
fende ze geen druk uit op de inheemse 
bevolking om te veranderen en was er 
geen inheemse weerstand. De Romein-
se aanwezigheid was dus positief voor 
de inheemse bevolking, die eensgezind 
en zonder morren Romeins werd. Deze 
koloniale visie raakte wijd verspreid en 
bleef ondanks felle kritieken tijdens de 
dekolonisatiegolven na de Tweede We-
reldoorlog nog lang bestaan. 

Pas in de jaren negentig kwam er 
een tegenreactie vanuit de postkoloni-
ale theorie.15 Dit is een zeer diverse en 
breed georiënteerde beweging. Des-
ondanks kunnen er drie kernthema’s 
worden gedestilleerd die relevant zijn 
voor Romeins Nijmegen.16 Het eer-

159-171.
15     De postkoloniale beweging werd in 
oudheidstudies pas laat opgepakt, want 
reeds in 1978 legde Edward Said de basis 
voor deze nieuwe benadering, zie E. Said, 
Orientalism (Londen 1978).
16     Het postkoloniale discours is zeer 
uitgebreid. Voor het volgende is gebruik 
gemaakt van de bundel J. Webster en N.J. 
Cooper (eds.), Roman Imperialism: post-co-
lonial perspectives: proceedings of a symposi-

ste thema is het decentraliseren van 
westerse categorieën van kennis. Dit 
houdt in dat de teksten van Romeinse 
schrijvers niet centraal moeten worden 
gesteld in de bestudering van de Bata-
ven en van Romeins Nijmegen. Tacitus 
schreef bijvoorbeeld niet zozeer waar-
heidsgetrouw over de Bataven, maar 
gebruikte vooral stereotypen. Zij waren 
Germaans, barbaars, mannelijk, lang 
en oorlogszuchtig.17 Ten tweede moet 
de inheemse bevolking als een actieve 
speler in de inheems-Romeinse con-
tacten worden gezien. De inheemse 
bevolking werkte niet alleen mee, maar 
verzette zich ook. Daarnaast reageerde 
niet iedereen binnen één stam hetzelfde 
op de Romeinse aanwezigheid. Het feit 
dat Civilis in opstand kwam tegen de 
Romeinen, terwijl zijn neef Julius Bri-
ganticus tegen hem in het Romeinse 

um held at Leicester University in November 
1994 (Leicester 1996). 
17     C. Driel-Murray, ‘Ethnic soldiers: 
the experience of the Lower Rhine tribes’ 
in: Th. Grünewald and S. Seibel (eds.), 
Kontinuität und Diskontinuität: Germania 
Inferior am Beginn und am Ende der römi-
schen Herrschaft: Beiträge des deutsch-nie-
derländischen Kolloquiums in der Katholieke 
Universiteit Nijmegen (27. bis 30. 06. 2001) 
(Berlijn 2003) 200-217; J. Rives, ‘Germa-
nia’ in: E. Págan (ed.), A Companion to Ta-
citus (Blackwell 2012) 45; Roymans, Ethnic 
identity and imperial power, 227; R.F. 
Thomas, ‘The Germania as literary text’ in: 
A.J. Woodman (ed.) Cambridge Companion 
to Tacitus (Cambridge 2009) 72.
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leger streed, is hier een goed voorbeeld 
van.18 Ten derde is het maken van een 
sterke dichotomie tussen Bataven en 
Romeinen nauwelijks mogelijk. Door 
langdurige contacten vervaagden de 
grenzen tussen beide groepen. Dit uitte 

zich bijvoorbeeld in de 
materiële cultuur. Be-
tekent de aanwezigheid 
van een Romeinse pot 
in een inheemse boer-
derij ook dat de bewo-
ners Romeins waren of 
Romeinse eetgewoon-
ten hadden? Identiteit 
speelt hier een belang-
rijke rol: kon een Bataaf 
zich ook Romeins voe-

len, of sloten beide identiteiten elkaar 
uit? Hoewel deze drie postkoloniale 
punten haaks staan op Haverfields ko-
loniale ideeën, betekent postkoloniaal 
niet antikoloniaal. Rome als “koloniale 
macht” kan niet altijd worden gedecen-
traliseerd, omdat ze alom aanwezig was 
in het leven van de Bataven.19 

Romeins Nijmegen is dus overwe-
gend op koloniale wijze bestudeerd, 
met name omdat er aan de Bataven 
nauwelijks eigen initiatief is toegekend. 
Zij woonden er niet en namen niet deel 
aan het bestuur. Romeins Nijmegen 

18     Als commandant van een ruiterijafde-
ling, zie: Tacitus, Historiën IV, 70 en V, 21. 
19     Op verschillende terreinen, zie: Roy-
mans, Ethnic identity and imperial power, 
227.

was vooral een Romeins middel ter in-
tegratie van de Bataafse stam. De post-
koloniale benadering van de volgende 
voorbeelden zal laten zien dat deze ne-
gatieve interpretatie van Romeins Nij-
megen voor de Bataven onjuist is.

Archeologie: een portret-
kop van Julius Caesar
Een groot probleem van het gebruik 
van archeologische vondsten als bron 
is dat de Bataven archeologisch nauwe-
lijks zichtbaar zijn. Er bestonden bij-
voorbeeld geen typisch Bataafse huizen, 
potten of sieraden op het platteland of 
in de stad. Het is dus niet vreemd dat er 
wordt gedacht dat de aanwezigheid van 
Romeinse materiële cultuur en het ont-
breken van Bataafse voorwerpen in Op-
pidum Batavorum en Ulpia Noviomagus 
duidt op (Gallo-)Romeinse bewoners. 
Een mooi voorbeeld hiervan is een mar-
meren hoofd dat een plaats had in Op-
pidum Batavorum en aan het einde van 
de negentiende eeuw werd gevonden op 
de Hunerberg in Nijmegen.20 

Het hoofd stelt Julius Caesar voor 
(afbeelding 1) en maakte mogelijk on-
derdeel uit van een groter beeld. De 
kop is waarschijnlijk omstreeks 30 v. 
Chr. gemaakt op het Italisch schierei-
land.21 Het is reeds in de oudheid zwaar 

20     De kop is nu in bezit van het Rijks-
museum der Oudheden in Leiden. Het 
inventarisnummer is: e1931/2.46.
21     W.C. Braat, ‘Een portret van Julius 
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beschadigd. De nek is diagonaal gebro-
ken, het voorhoofd en de kin bevatten 
diepe krassen, de neus is afgebroken 
en de bruine vlekken duiden op aan-
tasting door vuur. De oorspronkelijke 

Caesar in het Rijksmuseum van Oudhe-
den’, Oudheidkundige mededeelingen uit 
het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 
(nuntii ex museo antiquario Leidensi) (1939) 
20, 25 en 28; J. Bracker, ‘Bildnis des Gaius 
Julius Caesar’ in: O. Doppelfeld et al., 
Römer am Rhein. Ausstellung des Römisch-
Germanischen Museums Köln (Keulen 
1967) 135; Roymans, Ethnic identity and 
imperial power, 212 en Bracker, Bildnis des 
Gaius Julius Caesar, 135. Het is onbekend 
wanneer het hoofd in Oppidum Batavorum 
werd opgericht.

interpretaties betreffende de locatie, de 
functie en de oorspong van het hoofd 
waren erg Romanocentrisch. Het zou 
door het Tiende Legioen zijn meege-
nomen en zijn neergezet in het fort of 
de Hunerberg, ergens tussen 70 en 105 
n. Chr. De schade zou zijn toegebracht 
door de Flavische keizers, die de herin-
nering aan het Julisch-Claudische Huis 
wilden uitwissen na de zelfmoord van 
de gehate keizer Nero.22 Deze zienswij-
ze levert echter veel vragen op. Waarom 
heeft het Tiende Legioen het beeld niet 
weer meegenomen toen het in 105 Ro-
meins Nijmegen verliet? Waarom zou 
een legioen überhaupt een zwaar mar-
meren beeld meenemen, in plaats van 
een lichter houten exemplaar? Waarom 
is het beeld op deze manier beschadigd? 
Deze vragen doen vermoeden dat een 
Romanocentrische benadering onjuist 
is.

Archeoloog Nico Roymans heeft 
voorgesteld om het hoofd te bekijken 
vanuit een burgerlijk in plaats van een 
militair oogpunt.23 De locatie waar het 
hoofd in de negentiende eeuw werd ge-
vonden maakte deel uit van de burger-
lijke nederzetting Oppidum Batavorum, 
en had dus niet zozeer te maken met 
het nabijgelegen fort of de legereenheid 
die daar gestationeerd was. Het is vol-

22     Braat, Een portret van Julius Caesar in 
het Rijksmuseum van Oudheden, 28.
23     Voor het volgende, zie: Roymans, 
Ethnic identity and imperial power, 212-
213. 

Afbeelding 1. Portretkop van Gaius Julius Caesar. 
Bron: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.



 13 

gens Roymans goed mogelijk dat de 
Bataafse Iulii een beeld van Caesar heb-
ben opgericht om de speciale banden 
tussen hen en de veldheer te onderstre-
pen. Zij hadden immers van hem het 
Romeins burgerrecht ontvangen. Het 
beeld van Caesar was waarschijnlijk 
opgesteld op het forum van Oppidum 
Batavorum, omdat het daar door bezoe-
kers kon worden gezien. Wat betreft de 
schade kunnen de bruine vlekken zijn 
veroorzaakt door de brand van de stad 
in 70 n. Chr. De andere beschadigin-
gen zijn wellicht later aangericht door 
de Bataven zelf, om het aandenken aan 
de voormalige gehate Bataafse Iulii te 
verwijderen. 

Roymans’ burgerlijke interpretatie 
van de kop biedt nieuwe verklarin-
gen voor het opduiken van de kop in 
Nijmegen en voor de beschadigingen. 
Bataafs handelen staat in deze verkla-
ring centraal. Ten eerste was de Bataafse 
elite bereid om veel geld te investeren 
in de hoofdstad van hun regio. Marmer 
komt van nature niet voor in de bene-
denloop van de Rijn en ook dergelijke 
vaardigheden van beeldhouwkunst wa-
ren er niet. Ten tweede toont de kop 
aan dat de Bataafse elite een Romeins 
beeld heeft gebruikt om zichzelf te kun-
nen profileren als Romeinen, wat in lijn 
staat met hun Romeinse burgerrecht.24 
De herkomst van de kop toont aan dat 

24     Roymans, Ethnic identity and imperial 
power, 229.

deze zeker niet Bataafs is, maar zijn aan-
wezigheid in Romeins Nijmegen bete-
kent niet direct dat de Romeinen ver-
antwoordelijk waren voor het opstellen 
ervan. De aanwezig-
heid van Romein-
se materiële cultuur 
hoeft dus niet direct 
geassocieerd te worden 
met de aanwezigheid 
van Romeinen, wat 
volgens de koloniale 
interpretatie wel het 
geval is. Ten derde zijn 
er goede redenen om 
aan te nemen dat de 
kop niet door de Fla-
vische keizers, maar 
door de Bataven zélf 
is vernield. De kop is 
dus een goede aanwij-
zing voor een nauwe 
band tussen de Bataven en Romeins 
Nijmegen.

Epigrafie: decuriones muni-
cipii Batavorum
In 1955 werd in Kapel-Avezaath een in-
scriptie gevonden met de naam Valerius 
Silvester en de aanduiding DEC M BAT 
(afbeelding 2). Ongeveer twintig jaar la-
ter werden twee inscripties opgevist uit 
de Oosterschelde bij Colijnsplaat met 
de naam Quintus Phoebius Hilarus en 

De Bataafse 
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de letters D M B.25 Deze afkortingen 
kunnen worden aangevuld tot decurio 
municipii Batavorum, wat vrij vertaald 
“gemeenteraadslid van het Bataafse mu-
nicipium” betekent.  Dit verwijst naar 
de nederzetting Ulpia Noviomagus.26 
Hoewel de teksten van de inscripties 

25     Inscripties van Hilarus: l’Année 
Épigraphique (2001) 1488, 1499; P. Stuart 
en J.E.  Bogaers, Nehalennia: römische 
Steindenkmäler aus der Oosterschelde bei 
Colijnsplaat (Leiden 2001), B37 en B63. 
Inscriptie van Valerius Silvester: l’Année 
Épigraphique (1959) 10 en J.E. Bogaers et 
al., Noviomagus. Op het spoor der Romeinen 
(Nijmegen 1979) 58.
26     Bogaers et al., Noviomagus, 58.

vrij kort zijn, geven ze naast de afkor-
tingen nog veel meer informatie over de 
twee mannen en hun relatie tot Ulpia 
Noviomagus.27 In de eerste plaats is het 
aannemelijk dat beide mannen Bataven 
waren. De functie van decurio kon na-
melijk alleen vervuld worden door een 
individu van lokale origine. Een decurio 
van Ulpia Noviomagus zou dus Bataafs 
moeten zijn. Daarnaast hadden decuri-
ones niet alleen macht in de stad, maar 
ook over het omringende platteland. 
Daarom bezaten zij zowel een huis in de 
stad als op het platteland. Hilarus was 
hierop vermoedelijk een uitzondering, 
want door zijn beroep als handelaar had 
hij niet voldoende middelen om zich 
ook een huis op het platteland te ver-
oorloven. Hij bezat alleen een huis in 
de stad. De functie van decurio was dus 
een verbindende schakel tussen stad en 
platteland, die werd ingevuld door een 
individu van lokale afkomst. Met dit ge-
geven kunnen de koloniale argumenten 
over Romeins Nijmegen stuk voor stuk 
worden ontkracht. In de eerste plaats 
betekent de archeologische afwezigheid 
van de Bataven in Romeins Nijmegen 
niet dat zij er niet woonden, want het 
bestaan van de functie van decurio laat 
zien dat er waarschijnlijk wél Bataven 

27     Zie voor het volgende: T. Derks, 
‘Town-country dynamics in Roman 
Gaul. The epigraphy of the ruling elite’ 
in: N. Roymans and T. Derks (eds.), Villa 
Landscapes in the Roman North (Amsterdam 
2012) 107 - 137.

Afbeelding 2. Altaar met inscriptie, gewijd aan Hurstrge 
door Valerius Silvester.

Bron: Epigrafische Databank Clauss/Slaby.
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in Romeins Nijmegen woonden. Ten 
tweede woonden de Bataven niet alleen 
op het platteland om hun machtsposi-
tie daar te behouden, want macht in de 
stad en op het platteland kunnen niet 
los van elkaar worden gezien. Ten derde 
lijkt er van gedwongen integratie geen 
sprake te zijn, omdat de Bataven als 
decuriones zelf een actieve rol speelden 
binnen de Romeinse stedelijke machts-
structuren en binnen de Bataafse regio. 

Helaas is er voor Oppidum 
Batavorum geen (epigrafisch) bewijs dat 
er decuriones waren. Toch moet veron-
dersteld worden dat ze ook daar beston-
den. “Romeinse” steden in de westelijke 
helft van het rijk hadden namelijk altijd 
decuriones of een vergelijkbaar instituut 
zoals een senatus of een curia. Daarnaast 
waren er volgens Tacitus in de jaren 
veertig van de eerste eeuw al een senaat, 
magistraten en wetten bij de Frisii, die 
tweehonderd kilometer ten noorden 
van Oppidum Batavorum leefden.28 
Aangezien Romeins Nijmegen enkele 
decennia daarvóór al was gesticht door 
de Romeinen is het aannemelijk dat 
een dergelijk instituut ook in Oppidum 
Batavorum aanwezig was. De argumen-
ten van Ulpia Noviomagus gelden dus 
ook voor Oppidum Batavorum.

28     Derks, Town-country dynamics in 
Roman Gaul, 109;Tacitus, Annalen XI, 19. 
Voor de gebruikte teksteditie van de An-
nalen, zie: Loeb Classical Library 249, 312 
en 322, Tacitus, Annales, J. Jackson (ed.) 
(Londen 1979-1986). 

Historiografie: Tacitus en 
de eerste Nijmeegse stads-
brand
De belangrijkste historiografische bron 
over de Bataven is de Romeinse his-
toricus Tacitus (ca. 55 – 120 n. Chr.). 
Helaas wordt Romeins Nijmegen bij 
hem slechts genoemd in de marge en 
ontbreekt bij an-
dere auteurs enige 
vermelding van de 
nederzetting.29 Vol-
gens boek vijf van 
Tacitus’ Historiën 
durfden de Bataven 
en hun leider Ju-
lius Civilis, die op 
dat moment op de 
vlucht waren voor 
de Romeinen, Op-
pidum Batavorum 
niet te verdedigen. 
Zij namen mee wat 
ze konden dragen 
en staken de rest in brand. Deze ver-
woesting is in het verleden uitgelegd 
als een bevrijdingsdaad, gericht tegen 
de Romeinse overheersing, onderdruk-
king en gedwongen integratie in het 
Romeinse Rijk. Een nauwkeurigere le-
zing van de passage waarbij de nadruk 
ligt op het handelen van de Bataven 
(en niet enkel op het gevolg van hun 

29     Indien Oppidum Batavorum en 
Batavodurum dezelfde plaats waren, zie dan 
ook: Ptolemaeus, Geographica II, 8, 9, die 
Βαταυόδουρον noemt.

De 
verwoesting 
van Oppidum 
Batavorum 
werd gezien 
als een 
bevrijdings-
daad
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handelen) laat echter een ander beeld 
zien.30

Tacitus schrijft over de gebeurtenis: 
“Toch durfde hij [Julius Civilis] Oppi-
dum Batavorum niet te verdedigen met 
wapens, greep alles wat meegenomen 
kon worden, stak al het overige in brand 
en trok zich terug in de Betuwe.”31 
Hieruit kan worden opgemaakt dat Ci-
vilis de stad niet verwoestte omdat hij 
er een hekel aan had, maar omdat hij 
deze niet durfde te verdedigen tegen de 
oprukkende Romeinen. Het ontbreken 
van een verdedigingsmuur of wal zou 
hiervan de oorzaak kunnen zijn. Om 
zichzelf nog een kans te geven trok hij 
zich daarom vanuit strategisch oogpunt 
terug naar de insula Batavorum. Deze 
strook land komt overeen met de hui-
dige Betuwe en was het kernland van 
de Bataven. Uit deze passage blijkt 
ook dat Civilis wel degelijk heeft nage-
dacht over de verdediging van Oppidum 
Batavorum. Het feit dat de Bataven er-
voor kozen om via Oppidum Batavorum 
naar de insula Batavorum te vluchten en 
overwogen om de stad te verdedigen, 
geeft aan dat de Bataven er een zekere 
waarde aan hechtten. Ze hadden im-
mers ook de mogelijkheid om de stad 

30     Het gebruik van bepaalde begrippen 
door Tacitus in deze passage toont ook aan 
dat een andere lezing nodig is, zie hiervoor: 
B. van Wiggen, Romanisation, power and 
identity. Interpreting Roman Nijmegen 
(MA-scriptie Utrecht, 2013) paragraaf 3.1.
31     Tacitus, Historiën V, 19.

links te laten liggen en niet over de ver-
dediging te hoeven twijfelen.

Conclusie
In dit artikel is duidelijk geworden dat 
het idee van Romeins Nijmegen als een 
koloniale stad vóór de Bataven onjuist 
is. Dat de Romeinen een begin hebben 
gemaakt met Romeins Nijmegen staat 
vast. Maar middels een postkoloniale 
analyse van het beschikbare bronnen-
materiaal kunnen de argumenten voor 
de negatieve Bataafse interpretatie van 
Oppidum Batavorum en Ulpia Novi-
omagus worden ontkracht. Ten eerste 
heeft de portretkop van Julius Caesar 
laten zien dat een materiële cultuur die 
afwijkt van het Bataafse platteland niet 
direct betekent dat de Bataven buiten 
Romeins Nijmegen woonden of er niet 
bij betrokken waren. Tegelijkertijd laat 
de kop zien dat Tacitus’ beschrijving 
van de Bataven als barbaren niet juist 
is: de Bataven probeerden zich door 
het opstellen van de kop juist te pro-
fileren als Romeinen. Ten tweede heeft 
de inscriptie laten zien dat er in politiek 
opzicht sterke banden bestonden tussen 
de stad en het platteland en dat daarmee 
alle aangedragen koloniale argumenten 
komen te vervallen. De Bataafse elite 
moest in Romeins Nijmegen wonen: zij 
hadden ook macht in de stad en speel-
den dus een eigen rol in de Romeinse 
stedelijke machtsstructuren. Ten derde 
moet de verwoesting van Oppidum Ba-
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tavorum zeker niet gezien worden als 
een daad van bevrijding, want de over-
weging om de stad te verdedigen laat 
zien dat de brand niet uit wraak werd 
gesticht.

Van alle bovengenoemde postkolo-
niale kernthema’s lijkt het actieve han-
delen van de Bataven steeds centraal te 
staan. Hoewel de Romeinen Romeins 
Nijmegen hebben gesticht, wisten de 
Bataven door hun eigen actieve hande-
len ervoor te zorgen dat de stad daad-
werkelijk een Nijmegen van de Bataven 
werd, die in 70 n. Chr. met pijn in de 
Bataafse harten werd verwoest. Deze 
conclusie is niet nieuw, want ironisch 
genoeg is op een balustrade in het Valk-
hofpark een vers van Constantijn Huy-
gens (1596-1687) aangebracht dat zegt: 
“Hier stond hij, hier, tandenknarsend 
en met een furieuze uitdrukking, hier 
zag Claudius [de Bataafse leider Julius 
Civilis] dat de adelaars en de wreken-
de bendes in aantocht waren.”32 Wie 
had kunnen denken, dat een Romeins 
Nijmegen van de Bataven zo dichtbij te 
vinden zou zijn geweest?<<

32     De Bataafse leider Julius Civilis werd 
in de zeventiende eeuw foutief “Claudius” 
genoemd. De adelaars en de wrekende 
bendes zijn de Romeinse troepen. 

Bas van Wiggen (24) heeft dit jaar zijn onder-

zoeksmaster Ancient Studies aan de Universi-

teit Utrecht afgerond en interesseert zich voor 

de Romeinen in het algemeen en Romeins 

Nederland in het bijzonder. Dit artikel is een 

bewerking van zijn masterscriptie ‘Romanisa-

tion, power and identity. Interpreting Roman 

Nijmegen’.
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Geschiedenis als    
Toekomst

Paula Hendrikx en Jelle Wassenaar

“Wat wil je eigenlijk worden na je studie geschiedenis? Leraar 
op een middelbare school?” Menig student geschiedenis zal deze 
vragen herkennen. Voor een deel van ons is het antwoord op die 
laatste vraag ‘ja’. Daarom sprak Aanzet ditmaal met Jelmer Evers, 
docent geschiedenis met een eigenzinnige visie op onderwijs.
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Van vakidioot tot onderwijsfanaat
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“Aanvankelijk was ik helemaal niet 
van plan om het onderwijs in te gaan”, 
vertelt Jelmer Evers ons over het begin 
van zijn carrière als geschiedenisdocent. 
Na een bachelor Geschiedenis en een 
master Internationale Betrekkingen 
aan de Universiteit Utrecht volgde hij 
een postdoc aan het Clingendael Insti-

tuut. Hoewel Evers 
de inhoudelijke kant 
van deze opleiding 
in de internationale 
betrekkingen zeer in-
teressant vond, stond 
de beleidsmatige kant 
hem tegen. Daarop 
besloot hij op reis te 
gaan naar Thailand, 
waar een ontmoe-

ting met andere reizigers die lesgaven 
op een middelbare school hem inspi-
reerde. Hij besloot een lerarenopleiding 
te gaan volgen, namelijk het Bilingual 
International Teacher Education Pro-
gram. Deze internationale post-master 
lerarenopleiding beviel Evers goed van-
wege het kleinschalige onderwijs en de 
goede begeleiding. Als stage ging hij 
naar Zuid-Afrika, waar hij les gaf in een 
township. Zijn ervaring daar was door-
slaggevend in zijn keuze om geschiede-
nisdocent te worden: “Toen wist ik dat 
lesgeven echt een verschil kan maken.”

Na een aantal jaar les te hebben ge-
geven begon hij toch te twijfelen. Hij 
kampte met een hoge werkdruk en had 
weinig mogelijkheden om flexibel zijn 

lessen in te richten. Toen zijn contract  
met een middelbare school in Dubai 
verscheurd werd als gevolg van de cri-
sis, overwoog hij om uit het onderwijs 
te stappen. De vernieuwende middel-
bare school UniC in Utrecht maakte 
hem echter weer enthousiast voor het 
onderwijs. Hier kon hij wél flexibel en 
bovendien vakoverstijgend werken. “Ik 
ben begonnen als vakidioot, maar ont-
wikkelde hier steeds meer belangstelling 
voor het doceren zelf.” 

Het moet anders!
Evers ontdekte op UniC dat het on-
derwijs in Nederland veel ambitieuzer 
kan en zou moeten zijn. “Het onder-
wijs in Nederland is veel te makkelijk. 
Leerlingen kunnen meer dan je denkt”, 
stelt hij. Op UniC krijgen leerlingen de 
vrijheid om vanuit hun eigen interesse 
aan de slag te gaan. Docenten zijn niet 
strikt gebonden aan lesmethoden, maar 
mogen zelf hun lessen inrichten. Hier-
door kunnen ze vakoverstijgend werken 
en hoeven geschiedenisdocenten bij-
voorbeeld niet mee te gaan in de trend 
van “eng nationalistisch” onderwijs. Zo 
behandelt Evers ook wereldgeschiede-
nis in zijn lessen, onder meer door aan-
dacht te besteden aan Jared Diamonds 
Guns, Germs and Steel, terwijl het re-
guliere onderwijs veronderstelt dat “er 
alleen maar geschiedenis in Europa is”. 
Wereldgeschiedenis is niet alleen be-
langrijk om leerlingen te leren dat de 

‘Het 
onderwijs in 

Nederland 
is veel te 

makkelijk’



 20 

wereld groter is dan Europa, maar ook 
een goede manier om ze schematisch en 
in grote verbanden te leren denken.  

Op veel Nederlandse scholen ont-
breekt deze vrijheid en flexibiliteit voor 
docenten. De kwaliteit van het Ne-
derlandse onderwijs gaat achteruit als 
gevolg van de groeiende nadruk op cij-
fers en protocollen. “Kijk maar naar de 
CITO-score, die is heilig!”, stelt Evers 
verontwaardigd vast. “Politici snappen 
niet dat het onderwijs door meting juist 
slechter wordt.” Kinderen gaan zich 
bijvoorbeeld vereenzelvigen met cijfers. 
Volgens hem zou het helemaal niet om 
de cijfers (een kwalitatieve beoorde-
ling), maar om het leerproces moeten 
gaan (een formatieve beoordeling). “In 
Finland hebben ze één kwalitatieve 

toets ter afsluiting van de middelbare 
school -daar ontkom je uiteindelijk niet 
aan- maar daarvóór hebben ze alleen 
maar formatieve toetsing. Dat zouden 
we hier ook moeten hebben.” 

Evers levert niet enkel scherpe kri-
tiek op het huidige onderwijs, maar 
heeft ook uitgesproken ideeën over hoe 
het onderwijs kan worden verbeterd. 
Onder redactie van Evers en docent 
René Kneyber is onlangs de bundel Het 
alternatief. Weg met de afrekencultuur 
in het onderwijs! uitgebracht. Hierin 
wordt een alternatief voor het huidige 
onderwijssysteem geschetst.  Docenten, 
die de kwaliteit van het onderwijs zou-
den moeten waarborgen met behulp 
van hun expertise, hebben nauwelijks 
zeggenschap in het huidige gebureau-

Jelmer Evers
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cratiseerde onderwijssysteem. Het al-
ternatief is flipping the system. Het hele 
systeem moet omgekeerd worden: niet 
de managers, maar de onderwijzers zou-
den aan de top van de onderwijshiërar-
chie moeten komen te staan. In plaats 
van externe controleurs, moeten de do-
centen zélf onderlinge verantwoording 
gaan afleggen en elkaars kwaliteit con-
troleren. Dat gebeurt nu nog bescha-
mend weinig.

Vakidioot zijn is niet genoeg
Goed onderwijs staat of valt bij een 
goede docent. “Een docent moet een 
persoonlijkheid zijn”, stelt Evers. Een 
goede docent is zowel een vakidioot, 
oftewel iemand die met enthousiasme 
en passie over zijn vakgebied kan ver-
tellen, als een creatieve didacticus en 
pedagoog. Dat laatste is volgens Evers 
minstens zo belangrijk – universitaire 
lerarenopleidingen zouden daar veel 
meer aandacht aan moeten besteden. 
Hij ziet hier ruimte voor een geheel 
nieuwe lerarenopleiding. Evers is be-
trokken bij de Nederlandse School, 
een initiatief met als doel een nieuwe 
generatie getalenteerde docenten op te 
leiden. 

Evers is dus zelf van historische ‘vak-
idioot’ langzaam verworden tot onder-
wijsfanaat en -criticus. Hoewel hij zijn 
kritiek voornamelijk op het middelbaar 
onderwijs richt, gaat ook het universi-
taire onderwijs volgens hem de slechte 

kant op. Ook hier krijgt de afrekencul-
tuur steeds meer invloed. Evers vindt 
het bijvoorbeeld schandalig om te ho-
ren dat studenten 
geschiedenis steeds 
minder werkgroe-
pen krijgen. Het 
universitaire on-
derwijs kan daar-
naast vooral op 
didactisch gebied 
de nodige verbe-
tering gebruiken. 
“Onderzoekers zijn 
niet per sé goed in 
onderwijs”, stelt 
Evers. Het uni-
versitaire onderwijs dat Evers genoten 
heeft, noemt hij “didactisch gezien uit 
het jaar nul”. 

De banen voor de nieuwe generatie 
geschiedenisdocenten liggen niet voor 
het oprapen. Toch ziet Evers voor ge-
motiveerde en getalenteerde studenten 
een mooie toekomst in het onderwijs. 
“Het is een goede en spannende tijd 
om het onderwijs in te gaan, want het 
systeem kraakt”, aldus Evers. Hij moe-
digt toekomstige geschiedenisdocenten 
dan ook vooral aan om zich op het on-
derwijs te storten. “Máár, je moet wel 
laten zien wie je bent. Je moet op tijd 
beginnen jezelf op de kaart te zetten.” 
Dit advies stuurt misschien wel aan op 
een carrière zoals die van Evers zelf.<<

Het reguliere 
onderwijs 
veronderstelt 
dat ‘er 
alleen maar 
geschiedenis in 
Europa is’



 22 

Samuel Ward
De innerlijke strijd van een puriteinse twintiger

Jeske Weerheijm

Uit historisch onderzoek komen de grote lijnen van de geschiedenis 
naar voren. Vaak geeft een historicus het algemene beeld weer: nor-
men en waarden die voor de meeste personen uit het verleden van 
toepassing waren. Historisch onderzoek op microniveau kan een 
verrassende draai aan het algemeen geldende beeld geven. Wanneer 
de belevingswereld van een individu bestudeerd wordt, blijkt dat 
opgelegde normen en waarden niet vanzelfsprekend waren. Dit arti-
kel onderzoekt de geloofservaring van Samuel Ward, een puriteinse 
twintiger die worstelde met zijn geloof, en laat op die manier mooi 
zien hoe een persoonlijke, innerlijke strijd een historische context 
kan weerspiegelen en weerspreken
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Op 1 februari 1596 schreef de 24-jarige 
Samuel Ward in zijn dagboek: ‘Oh the 
grievous sins in Trinity College, which 
had a woman which was carried from 
chamber to chamber in the night time. 
My adulterous dream that night’.1 Voor 
Ward, een puriteinse student aan de 
universiteit van Cambridge, was een 
gedachte als deze een grote zonde. Zijn 
dagboek kan ons veel vertellen over 
hetgeen Ward geloofde en over hoe 
hij daar in zijn dagelijks leven mee om 
ging. Het dagboek dat Ward bijhield in 
zijn studententijd van 1595 tot 1601 
is geheel in bovenstaande telegramstijl 
geschreven, soms omvat de beschrijving 
van een dag niet meer dan de zonden 
die Ward die dag begaan heeft. Met het 
bijhouden van een dagboek vormde 
Ward onder zijn puriteinse tijdgenoten 
geen uitzondering. Het dagboek van 
Samuel Ward vormt een interessante 
historische bron, omdat een persoon-
lijke tekst inzicht kan bieden in de 
waarden van een enkel persoon. Waar-
aan schenkt iemand in zijn dagelijks 
schrijven aandacht? En waaraan juist 
helemaal niet? De auteur construeerde 
door het schrijven een ‘zelf ’; hij riep 

1 J.W. Cowart and M.M. Knappen, The 
Diary of Samuel Ward; A Translator of the 
1611 King James Bible (Jacksonville 2007) 
6. NB Het dagboek is uitgegeven in de 
vorm van een e-book en heeft dus geen 
vaste bladzijdenummering. De versie zoals 
gebruikt bij dit onderzoek is als hard-copy 
en eventueel als pdf-bestand beschikbaar 
bij de auteur.

zichzelf soms tot de orde, benadrukte 
voor zichzelf bepaalde zaken en schreef 
over wat hem bezighield.2 In het geval 
van Samuel Ward kan dat ons iets zeg-
gen over de geloofsbe-
levenis van deze puri-
teinse twintiger. Het 
puritanisme eiste van 
hem een allesomvat-
tende toewijding van 
lichaam en geest aan 
God en de druk die 
dit uitoefende op zijn 
persoonlijkheid komt 
mooi tot uitdruk-
king in zijn dagboek. 
Onderzoek naar de 
historische context 
van zo’n persoonlijke 
tekst is cruciaal om de 
waarden van de auteur 
en de dagelijkse praktijk van zijn geloof 
te kunnen plaatsen, relativeren en be-
grijpen.

In dit artikel staat de vraag centraal 
hoe Ward als puriteinse twintiger zijn 
geloof ervaren heeft. Hierbij zal aan-
dacht besteed worden aan de histo-
rische context en aan hoe de weerslag 
hiervan terug te lezen valt in de teksten 
van het dagboek. Er zal gepeild wor-

2 M. Todd, ‘Puritan Self-Fashioning; The 
Diary of Samuel Ward’, Journal of British 
studies 31-3 (1992) 249. ; T. Webster, 
‘Writing to Redundancy; Approaches to 
Spiritual Journals and Early Modern Spiri-
tuality’, Historical Journal 39-1 (1996) 40.

Het 
dagboek 
van Samuel 
Ward biedt 
inzicht in 
de waarden 
van een 
enkel 
persoon
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den of de geloofsbelevenis van Ward 
ook zo alomvattend, zo holistisch was 
als van hem geëist werd. Maakte hij 
onderscheid tussen zijn geloof en zijn 
handelen en hoe deed hij dit? Zag Sa-
muel Ward handelen als een onderdeel 
van het geloof of zag hij de twee ge-
scheiden en was het handelen meer een 
toegevoegde waarde aan geloof? Welke 
innerlijke strijd leverden zijn geloof en 
zijn omgeving hem op? Vond Ward dat 
hij een goede gelovige was terwijl hij 
niet handelde naar de voorschriften van 
zijn geloof? Om bovenstaande vragen 
te kunnen beantwoorden, heb ik het 
dagboek van Ward geanalyseerd met 
behulp van tekstcodering, een methode 
uit de sociale wetenschappen. Bij deze 
vorm van tekstanalyse wordt bijna ieder 
woord uit een tekst geduid en gekop-
peld aan een begrip uit secundaire li-
teratuur over het puritanisme. Als van 
alle woorden bepaald is bij welk begrip 
zij horen, worden de begrippen in ca-
tegorieën en vervolgens in thema’s in-
gedeeld. In het geval van dit onderzoek 
betreft het de thema’s Persoonlijk en 
Maatschappelijk. Zo kan de inhoud van 
het dagboek eigenlijk ‘geteld’ worden. 
De mate waarin een begrip voorkomt 
in het dagboek wijst op de zaken waar-
op Ward zelf de nadruk heeft gelegd. 
Alvorens hier verder op in te gaan zal ik 
echter de twee grotere historische con-
texten waarin Ward zich een weg moest 
vinden duiden: het rationaliseringspro-
ces van het christendom en de holisti-

sche geloofservaring van de puriteinen. 

Historische Context
Rationalisering 
In de zestiende en zeventiende eeuw 
was een ontwikkeling waar te nemen 
waarbij men het persoonlijke geloof 
belangrijker ging vinden dan het ge-
drag dat daarmee geassocieerd werd; 
‘an emphasis on belief over practice’. 3 Er 
ontstond een bewust onderscheid tus-
sen geloven en handelen. Dit was een 
relatief nieuwe ontwikkeling die geduid 
zou kunnen worden als het begin van 
de rationalisering van de houding je-
gens het christelijke geloof. In de mid-
deleeuwen waren het geloof en het han-
delen naar het geloof juist nauw met 
elkaar verbonden. Jacob Burckhardt 
plaatste het ontstaan van het moderne, 
rationele individualisme zelfs al in de 

3 W.T. Cavanaugh, The myth of religious 
violence: secular ideology and the roots of 
modern conflict (New York 2009) 72.

Samuel Ward
Bron: www.apuritansmind.com

http://www.apuritansmind.com
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Renaissance.4 Hoewel ik zo ver niet wil 
gaan, is het duidelijk dat er in de peri-
ode waarin Ward zijn dagboek schreef 
sprake was van een rationaliserings-
proces. ‘In the course of the seventeenth 
century, an autonomous individual grad-
ually began to emerge, whose well-being 
and sense of “self ” depended less on others, 
on his or their honor, or on hierarchical 
and God-given moral positions. This in-
dividual began to rely on his or her own 
conscience and morality’.5 De kerk raakte 
dus haar sterk bepalende rol in het leven 
van het individu kwijt. De Reformatie, 
een periode waarin veel hervormers 
aandrongen op de individuele band die 
een persoon met God moest hebben, 
vormde ook een belangrijk onderdeel 
van dit proces. De centrale rol van de 
kerk in het persoonlijke geloofsleven 
werd steeds meer ondermijnd, al bleef 
de kerk wel een belangrijke rol spelen in 
het dagelijks leven van mensen.

Het idee dat geloven en handelen 
gescheiden zaken zijn, kan op grotere 
schaal gezien worden als een eerste stap 
richting de meer rationele Verlichting 
vanaf de tweede helft van de zeventien-
de eeuw. Aan het eindpunt van deze 
ontwikkeling kunnen we John Locke 

4 A. Green, Cultural History. Theory and 
History (Basingstoke 2008) 12-16.
5 T. van der Meer, ‘Sodomy and its Dis-
contents: Discourse, Desire, and the Rise of 
a Same-Sex Proto-Something in the Early 
Modern Dutch Republic’, Historical Reflec-
tions/Reflexions Historiques 33:1 (2007) 64.

plaatsen, die immers geloof omschreef 
als iets persoonlijks, alleen bestemd 
voor het individu. De maatschappij is 
in zijn omschrijving extern aan de mens 
en zou volgens hem geen invloed moe-
ten uitoefenen op de regels en gebrui-
ken rondom het geloof. Hij zag dus een 
sterke scheiding tussen de twee sferen: 
de persoonlijke sfeer van het geloven 
en de maatschappelijke sfeer van het 
handelen. Naast het feit dat Ward was 
ingebed in dit grote proces van ratio-
nalisering, bevond hij zich ook in een 
puriteinse structuur van holistisch gelo-
ven, die zich juist verzette tegen een al 
te rationele geloofsbeleving.

Gedrag en puriteinen
De rationele houding van Locke was al 
veel eerder terug te zien tijdens de En-
gelse burgeroorlogen in de jaren 1630 
tot en met 1650. Samuel Ward speelde 
een rol in deze oorlogen en leidde Oli-
ver Cromwell op in zijn studententijd. 
Net als de eerdere spelers in het conflict, 
eiste Cromwell, een belangrijk figuur in 
de latere fasen van de burgeroorlogen, 
vooral een gedragsverandering van de 
Engelsen en niet zozeer een geloofsver-
andering.6 Ook koningin Elizabeth I 
(1533-1603) gaf aan dat zij het hande-
len voor het algemene goed boven het 

6 B. Worden, The English Civil Wars, 
1640-1660 (Londen 2009) 78. ; R. Foxley, 
‘Oliver Cromwell on Religion and Resis-
tance’ in C.W.A. Prior, England’s wars of 
religion, revisited (Farnham 2011) 209-230.
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geloven als een persoonlijke eigenschap 
stelde: ‘refusing “to make windows into 
men’s souls,” Elizabeth declared that “the-
re is only one Jesus Christ and all the rest 
is a dispute over trifles”’.7

Al tijdens haar regeerperiode maar 
ook tijdens de Engelse burgeroorlogen 
ging de puriteinse factie sterk tegen dit 
standpunt in. Juist de toewijding van 
de ziel was voor puriteinen heel belang-
rijk: ‘Puritan preachers concentrated their 
efforts […] on the spiritual regeneration 
of the individual’.8 Voor de puriteinen 
bestond er geen onderscheid tussen 
privé en publiek (of tussen geloven en 
handelen). Zij uitten hun geloof in 
hun levensstijl, hun overtuiging en hun 
gebed – dit viel niet te scheiden. Men-
sen die niet op zo’n holistische wijze 
met hun geloof omgingen vonden zij: 
‘persons of no conscience, no fervour, no 
faith, no religion, whose verbal formali-
ties and external gestures were empty’.9 De 
puriteinse factie kon zich dus duidelijk 
identificeren met de middeleeuwse 
opvatting over geloof zoals eerder om-
schreven: handelen en geloven vormen 
samen één verplicht geheel. 

Samuel Ward bevond zich binnen 

7 B. J. Kaplan, Divided by faith: religious 
conflict and the practice of toleration in early 
modern Europe (Cambridge 2007) 136.
8 N. Tyacke, ‘The Rise of Puritanism and 
the Legalizing of Dissent, 1571-1719’, in 
Grell, Israel, & Tyacke. From persecution to 
Toleration, 24.
9 Kaplan, Divided by faith, 31.

twee historische structuren. Aan de ene 
kant bevond hij zich in het rationalise-
ringsproces van het christelijke geloof, 
waarbij handelen niet langer per se in 
dienst stond van het geloof en aan de 
andere kant hing hij het puriteinse ge-
loof aan, waarbij juist het holistische as-
pect heel belangrijk was. Handelen en 
denken vormden één geheel. Ward zal 
op Cambridge zeker in aanraking geko-
men zijn met beide structuren. Filoso-
fische debatten waren op de universiteit 
vrij gangbaar, terwijl Ward aan de meest 
puriteinse afdeling van de universiteit 
studeerde. Zijn directe omgeving was 
dus zeer streng holistisch. Door middel 
van de dagboekanalyse  wordt duidelijk 
hoe de spanning tussen deze twee struc-
turen naar voren kwam in Wards leven 
en in zijn ideeën over zichzelf. 

Analyse
Aan de hand van Wards dagboek is een 
analyse gemaakt van zijn geloofserva-
ring. De gebruikte methode van tekst-
analyse werkt in drie stappen: coderen, 
categoriseren en thematiseren. De co-
des zijn aan de hand van secundaire 
literatuur over het puriteinse geloof 
opgesteld. Deze bestaan vooral uit be-
langrijke geloofsregels en gebruiken van 
het geloof. De codes zijn vervolgens in 
verschillende categorieën onderver-
deeld: Geloof, Sociaal, Onderwijs, Be-
heersing en Reflectie. Het gaat hier dus 
om de inhoud van de codes en waar zij 
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het meeste betrekking op hebben. De 
codes zijn voor het specifieke doel van 
dit onderzoek ook verdeeld in thema’s. 
Deze thema’s zijn Persoonlijk en Maat-
schappelijk. Praktisch gezien wordt er 
in de thema’s dus een onderscheid ge-
maakt tussen respectievelijk geloven 
(persoonlijk) en handelen (maatschap-
pelijk). Een typerende code voor het 
maatschappelijke thema is bijvoorbeeld 
‘Uitdragen van geloof; anderen inspire-
ren of stimuleren’. Het gaat hier duide-
lijk om een handeling die verricht moet 
worden. Een code voor het persoonlijke 
thema is bijvoorbeeld ‘Gods goedheid 
overdenken’. Het onderstaande schema 
biedt een volledig overzicht van de ge-
hanteerde codes en de overkoepelende 
categorieën en hun rol in Wards dag-
boek. 

Eén code kwam niet uit de litera-

tuur maar is bij het analyseren van het 
dagboek opgesteld: de eerder genoemde 
code ‘Gods goedheid overdenken’. Sa-
muel Ward sprak vaak over ‘wandering 
thoughts’ en ‘the consideration of God’s 
providence’. Dit heeft mij ertoe bewogen 
een code aan het codeapparaat toe te 
voegen. Een voorbeeld uit het dagboek 
voor deze code is: ‘My sin is not giving 
the priority of my thoughts to my God’.10 
Dit hoort bij deze code, omdat het de 
vrijwillig geachte gedachtegang van 
Ward betreft. De gedachten dienden 
volgens de voorschriften overwegend 
God en zijn goedheid te betreffen, maar 
Ward kon zich hier blijkbaar niet toe 
zetten. Deze code is dus vergelijkbaar 
met de code die onder sociaal is inge-
deeld: ‘God boven alles en iedereen’. De 

10 Cowart and Knappen, The Diary of 
Samuel Ward, 3.

Tabel 1. Kwantitatieve verdeling dagboekcodes; frequentie aangegeven, vervolgens als percentages van het geheel per thema.
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codes verschillen van elkaar, doordat de 
eerste gelabeld is als persoonlijk en de 
tweede als maatschappelijk. De eerste 
is persoonlijk, omdat het gaat over ge-
dachten. Niemand kon controleren of 
Ward de juiste gedachten had maar hij 
vond zelf dat hij iets niet goed deed. De 
tweede code gaat over een handeling 
jegens anderen. Ward probeerde zijn 
vrienden en studiegenoten te corrigeren 
in hun gedrag maar deed dit volgens 
hemzelf niet genoeg. 

Resultaten
Tabel 1, waarin de resultaten van de 
analyse van Wards dagboek zijn vastge-
legd per code en per thema, biedt een 
goed overzicht van Wards positie bin-
nen het puritanisme en geeft bovendien 
aan hoe de verschillende categorieën 
zich tot elkaar verhouden. Ward legt in 
zijn dagboek nadruk op zaken die onder 
het persoonlijke thema vallen.  Er zijn 
in totaal 342 codes vastgelegd, waarvan 
er 339 terug zijn te zien in de tabel. 
De categorieën Geloof en Beheersing 
vormen veruit het hoogste percentuele 
aandeel van alle categorieën. Omdat zij 
samen een goed beeld van Wards ge-
loofsbeleving schetsen, zullen deze twee 
categorieën hieronder besproken wor-
den. Verder zal ook de categorie Sociaal 
besproken worden, omdat hierin sterk 
het handelen benadrukt wordt. 
Geloof
Geloof vormt de belangrijkste catego-

rie in het dagboek van Samuel Ward: 
39,8% van de totale uitspraken betreft 
deze categorie. Vaak schreef hij over zijn 
weerzin tegen het (genoeg) bidden op 
een dag of tegen het bijwonen van een 
dienst van een van zijn leermeesters. 
Hij achtte de kerkdiensten echter wel 
belangrijk en hij wist wat hij aan die 
diensten kon hebben. Toch schreef hij 
keer op keer in zijn dagboek, bijna tot 
een punt van wanhoop, dat het hem 
maar niet lukte om de gepaste passie 
voor de kerkdiensten te vinden. Ward 
drong er bij zichzelf bijna iedere dag op 
aan om de goedheid van de Heer in de 
oren te knopen. Hij vond dat hij te on-
dankbaar en onachtzaam was tegenover 
God in het dagelijks leven. Hij haalde 
vaak zijn leermeesters aan als het goede 
voorbeeld; ‘Think how good a man Mr. 
Chadderton is, who hath such a living 
affection to the poor, which is a certain 
token of a sound Christian’.11

Opvallend aan de categorie Geloof 
is het belang dat aan de Bijbel werd 
gehecht. In de tabel valt terug te zien 
dat de secundaire literatuur stelt dat 
puriteinen zich letterlijk probeerden te 
houden aan de regels die de Bijbel voor-
schreef.12 Ward noemde, merkwaardig 

11 Cowart and Knappen, The Diary of 
Samuel Ward, 3.
12 B.R. White, ‘The twilight of 
Puritanism in the years before and after 
1688’, in Grell, Israel, & Tyacke, From 
persecution to toleration, 307. ; M. Todd, 
‘Puritan Self-Fashioning; The Diary of 
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genoeg, in zijn dagboek maar zeven 
keer specifiek een tekst of personage uit 
de Bijbel. Zo schreef hij bijvoorbeeld: 
‘Think often upon Hebrews 11:25 et 26, 
the example of Moses’.13 Ook schreef hij 
later: ‘[…] learned a good lesson out of 14 
John, 4 and 5 verses, that day, that Tho-
mas, although he had much attributed 
him, yea of Christ our Saviour, yet in hu-
mility he debased himself, not acknowled-
ging it but confessing his own infirmity, as 
the woman of Canaan did’.14 Gezien het 
belang dat werd gehecht aan de Bijbel, 
is het opmerkelijk dat Ward maar zo 
weinig refereerde aan het boek. 

In de categorie Geloof is een over-
duidelijke meerderheid aan codes die 
binnen het persoonlijke thema vallen. 
Dit valt te verklaren doordat binnen dit 
thema vooral de codes vallen die over-
tuiging betreffen. Binnen de categorie 
Sociaal zijn de meer uiterlijke kenmer-
ken van het innerlijke geloof gevat.

Beheersing
Beheersing is naast geloof de tweede be-
langrijke categorie in het geanalyseerde 
dagboek. Een vaak voorkomende code 
betreft de zeven hoofdzonden (Lust, 
Luiheid, Jaloezie, Woede, Gierigheid, 

Samuel Ward’, Journal of British Studies 
31:3 (1992) 241. ; F.J. Bremer, A very short 
introduction; Puritanism (Oxford 2009) 
34-47.
13 Cowart and Knappen, The Diary of 
Samuel Ward, 3.
14  Ibidem, 6.

Hoogmoed, Vraatzucht), die Ward vaak 
ook letterlijk benoemde. Ward schreef 
vaak over zijn anger jegens iemand of 
over zijn laziness, pride of gluttony. Deze 
code hoort onder 
Beheersing, om-
dat het hier draait 
om een gebrek aan 
beheersing. Alle 
hoofdzonden om-
vatten gedrag dat 
een puritein niet 
diende te vertonen. 
Als hij dat wel deed, 
had hij zichzelf niet 
goed onder con-
trole. Een puritein 
diende de hoofd-
zonden ook niet 
te voelen, vandaar 
dat deze code zo-
wel persoonlijk als 
maatschappelijk voorkomt in het dag-
boek. Wat opvallend is, vooral aan de 
code gluttony, is dat Ward dit soms niet 
zozeer aankaartte als een zonde jegens 
God, maar als een zonde jegens zijn 
eigen lichaam: ‘My immoderate diet in 
eating cheese – very hurtful for my body 
at 3 aclock’.15 

De code ‘Overdaad is nooit goed’ 
komt ook opmerkelijk veel naar voren, 
doordat Ward meerdere keren gebruik 
maakte van woordconstructies als over-
much, too much, over-great en over-rash. 

15 Ibidem, 4.

Ward kaartte 
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eigen lichaam
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Ook schreef hij over forwardness, over-
much laughter en over-much mirth. In 
beheerste omvang zouden deze laatste 
twee zeker toegestaan zijn, of in ieder 
geval geen zonde zijn. Op basis van zijn 
puriteinse geloof interpreteerde Ward 
het gedrag dat hij met deze termen om-
schreef echter wel als zondig. 

Sociaal
De categorie Sociaal bevat veelal de ui-
terlijke kenmerken van de geloofsover-
tuiging van Ward. ‘God boven alles en 
iedereen’ zou gezien kunnen worden als 

een persoonlijk aspect, 
maar was in het dag-
boek vaak zo geïnter-
preteerd dat het maat-
schappelijke meer op 
de voorgrond trad. Een 
goed voorbeeld uit het 
dagboek voor deze code 
is: ‘A man must therefore 
labour above all things 
for alacrity in God’s ser-
vice’.16 Het ‘Uitdragen 
van het geloof ’ is ook 
een aspect van de soci-

ale categorie. Deze code is zo geformu-
leerd, omdat Ward in zijn dagboek liet 
zien dat hij mensen probeerde te stimu-
leren en corrigeren in hun dagelijkse 
praktijk om zo op een betere manier 
tot God te komen. Echter, binnen de-

16 Cowart and Knappen, The Diary of 
Samuel Ward, 2.

zelfde code merkte Ward over zichzelf 
op: ‘How that I can hardly be brought 
to make profession of God externally’.17 
Ward maakte hier een onderscheid tus-
sen zijn geloof en zijn acties, ook al was 
hij ervan overtuigd dat zijn acties meer 
van God doordrongen zouden moeten 
zijn. Dit is een belangrijke observatie, 
want eerder werd gesteld dat puriteinen 
dit onderscheid niet zouden maken. 
Ward zag een verschil tussen zijn geloof 
en wat hij daadwerkelijk deed, maar 
tegelijkertijd wees hij alles wat hij ver-
keerd deed af als een zonde. Er was dus 
sprake van een ingewikkelde verhou-
ding op dit vlak; Ward beschreef een in-
nerlijke strijd die hij jarenlang voerde.

Conclusie
Welke innerlijke strijd is waar te nemen 
in het dagboek van Samuel Ward? Het 
beeld van puriteinen dat naar voren 
kwam uit de secundaire literatuur was 
dat een puritein op een zeer holistische 
manier zijn geloof zou ervaren en dus 
geen onderscheid voor zichzelf zou ma-
ken tussen persoonlijk of maatschappe-
lijk of tussen geloven of handelen. An-
derzijds is op basis van meer theoretisch 
georiënteerde literatuur te verwachten 
dat men in de tijd waarin Ward leefde – 
eind vijftiende, begin zestiende eeuw – 
over het algemeen meer belang hechtte 
aan het persoonlijke. Er was een dui-

17 Ibidem, 2.
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delijk onderscheid tussen individueel 
geloven en handelen, er was een ratio-
naliseringsproces ingezet. 

Samuel Ward is aan de hand van de 
analyse van zijn dagboek een positief 
voorbeeld voor beide verwachtingen. 
Dit is verwarrend en misschien dubbel-
zinnig, maar dit is ook precies hoe het 
dagboek geïnterpreteerd moet worden. 
Er wordt in dit artikel niet voor niets 
over een innerlijke strijd geschreven; 
Ward moest voor zichzelf twee tegen-
strijdige invloeden in zijn leven zien te 
verzoenen. Gebaseerd op de frequenties 
waarin het persoonlijke en het maat-
schappelijke in het dagboek van Ward 
zijn waargenomen, kan gezegd worden 
dat ook Ward meer waarde hechtte aan 
het persoonlijke, het geloven, dan aan 
het maatschappelijke, het handelen. 
Hij legde hier meer nadruk op in zijn 
schrijven en dit geeft een onbewuste 
prioriteit aan. Intellectueel gezien 
stond Ward dus met beide benen in 
een rationaliseringsproces, waarbij er 
onderscheid werd gemaakt tussen de 
geloofservaring en het handelen. Ward 
maakte dit onderscheid overduidelijk 
ook zélf en noemde het zelfs letterlijk in 
zijn dagboek: ‘How that I can hardly be 
brought to make profession of God exter-
nally’.18 Toch omschreef hij alles wat hij 
niet volgens de voorgeschreven regels 
deed als een zonde en dit lijkt bijna een 

18 Cowart and Knappen, The Diary of 
Samuel Ward, 2.

halsstarrig weigeren om de rationalise-
ring die bij hem waar te nemen is te ac-
cepteren. Het systematisch opsommen 
van zonden is sterk puriteins, maar het 
lukte Ward niet minder te zondigen. 

Met dit onderzoek is één persoon 
in de context van twee veel grotere 
historische processen geplaatst. Het is 
interessant om te zien dat historische 
ontwikkelingen en structuren, die door 
historici achteraf worden geduid en 
geplaatst, ook terug te zien zijn in het 
leven van één doodgewone student. Op 
zo’n microniveau kan onderzoek naar 
grote processen enorm verrijkend en 
relevant zijn voor het heden. Concrete 
historische voorbeelden geven invul-
ling aan deze processen en maken deze 
theoretische en abstracte structuren 
begrijpelijker. Ook laat dit onderzoek 
zien dat het hanteren van een sociaal 
wetenschappelijke, meer kwantitatieve 
methode beter inzicht geeft in deze 
structuren en de neerslag daarvan op 
het geloofsleven van een enkeling.<<

Jeske Weerheijm (23) is bachelorstudent bij 

zowel Geschiedenis als Onderwijskunde aan 

de Universiteit Utrecht. Dit artikel komt voor 

uit een scriptie voor een onderzoeksvak over 

de Engelse Burgeroorlogen. De cultuurge-

schiedenis en de ontwikkeling van het indi-

vidu in het bewustzijn vindt zij zeer interes-

sante onderdelen van haar historische studie. 

Volgend jaar wil zij de master ‘Cultuurgeschie-

denis’ gaan doen.
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Beat Generation en 
Occupy Wall Street
Actief en passief protest voor vrijheid

Anita Schmale

Geschiedenisstudente Anita Schmale deed voor haar masterscriptie 
onderzoek naar de historische gelijkenissen tussen twee protestbe-
wegingen uit de Amerikaanse geschiedenis: de Beat Generation uit 
de jaren vijftig en Occupy Wall Street uit 2011. Kan die laatste wor-
den gezien als een opvolger van de Beats?
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De straten rondom het beursgebouw 
op Wall Street worden normaliter voor-
namelijk bewandeld door economen 
en lobbyisten. Ook komen er veel toe-
risten op het beursgebouw af die met 
eigen ogen dit symbool van handel en 
welvaart willen bekijken. Op 17 sep-
tember 2011 werd het straatbeeld ech-
ter bepaald door gefrustreerde demon-
stranten die Wall Street zagen als een 
representatie van alles waar ze ontevre-
den over waren. Daarom riepen zij via 
sociale media als Twitter en Facebook, 
onder de noemer #OccupyWallStreet, 
de Amerikaanse bevolking op om zich 
te verenigen en te verzetten tegen die-
genen die volgens hen verantwoordelijk 
waren voor de huidige financiële crisis: 
de rijkste één procent van de bevol-
king. Als gevolg hiervan werd de ‘Day 
of Rage’ uitgeroepen, wat refereert aan 
een onstuimig protest tegen de Vietna-
moorlog in Chicago in 1969.1 De Oc-
cupiers, die naar eigen zeggen de andere 
99 procent van de bevolking represen-
teerden, wilden Wall Street bezetten 
en uiteindelijk door middel van vreed-
zaam protest veranderingen binnen het 
financiële systeem afdwingen. Toen 
de Occupiers op 17 september bij het 

1  C. Moynihan, ‘Wall Street Protest 
Begins, With Demonstrators Blocked’ 
(versie 17 september 2011), http://city-
room.blogs.nytimes.com/2011/09/17/
wall-street-protest-begins-with-demonstra-
tors-blocked/?ref=occupywallstreet&_r=0 
(geraadpleegd 27 oktober 2013).

beursgebouw aankwamen, was het ge-
bied eromheen echter afgezet. Hierdoor 
weken ze uit naar het Zucotti Park dat 
ze omdoopten tot Liberty Plaza.2 Hier 
ontstond een tentenkamp waar steeds 
meer mensen samenkwamen om met 
elkaar te vergaderen, te filosoferen en te 
discussiëren. 

De publieke opinie over deze nieuwe 
protestbeweging in de Verenigde Staten 
was verdeeld. Sommigen waren van me-
ning dat de Occupiers problemen naar 
voren brachten waar de samenleving al 
een tijdje mee worstelde. Critici vonden 
dat het principiële antigeluid van de 
beweging niet serieus genomen moest 
worden totdat concrete ideeën, plan-
nen en oplossingen werden aangedra-
gen. Die laatste groep zag de Occupiers 
vooral als ‘meelopers’ die te lui waren 
om te werken en zo een constructieve 
oplossing van de crisis verhinderden. 
Een veel gehoord punt van kritiek was 
dat de demonstranten alleen tijd en 
geld hadden om te protesteren doordat 
de overheid, waar ze zich zo tegen keer-
den, hen financieel onderhield.3

2  Occupy Wall Street, ‘Monday’ (versie 
19 september 2011), http://occupywallst.
org/archive/Sep-19-2011/ (geraadpleegd 27 
oktober 2013).
3  L. Vos, Democratic Candidate for 
President 2012, ‘Re: Wall Street Protest 
Begins, With Demonstrators Blocked’ 
(versie 17 september 2011), http://city-
room.blogs.nytimes.com/2011/09/17/
wall-street-protest-begins-with-demon-
strators-blocked/?ref=occupywallstreet  

http://city-room.blogs.nytimes.com/2011/09/17/
http://city-room.blogs.nytimes.com/2011/09/17/
http://city-room.blogs.nytimes.com/2011/09/17/
http://occupywallst
http://city-room.blogs.nytimes.com/2011/09/17/
http://city-room.blogs.nytimes.com/2011/09/17/
http://city-room.blogs.nytimes.com/2011/09/17/
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Dit commentaar doet sterk denken 
aan de kritiek op een andere tegendraad-
se beweging uit de geschiedenis van de 
Verenigde Staten. De Beat Generation 
uit de jaren vijftig was een dynamische 
literaire groep rondom Jack Kerouac, 
Allen Ginsberg en William Burroughs, 
die zich tegen de gezapige samenle-
ving van naoorlogs Amerika keerde. 
De Beats wilden heersende taboes als 
(homo)seksualiteit, drugsgebruik en 
geestesziektes bespreekbaar maken en 
streefden naar een samenleving waar-
bij alles vrij en gratis was, zoals gratis 
lunch, gratis liefde en vrije toegang tot 
ideeën. Bovenal was meer ruimte voor 
individuele vrijheid voor hen van groot 
belang. Deze idealen uitten de Beats 
voornamelijk in hun literaire werken, 
voordrachten en voorstellingen, maar 
kwamen ook naar voren in hun collec-
tieve afwijzing van de conformistische 
maatschappij.

Kunnen de protesten van Occupy 
Wall Street daarom worden gezien als 
een voortzetting van het gedachtegoed 
van de Beat Generation in de context 
van een andere tijd? Wat is de uitkomst 
van een deconstructie van beide bewe-
gingen; tot welke nieuwe inzichten leidt 
een dergelijke deconstructie?

(geraadpleegd 27 oktober 2013).

Tilly en Tarrow
Deze vraag zal worden beantwoord in 
het kader van de theorie over sociale be-
wegingen van Charles Tilly en Sidney 
Tarrow. Deze theorie is vrij algemeen 
geformuleerd en daardoor toepasbaar 
op vrijwel elke sociale beweging. Er 
wordt bijvoorbeeld geen rekening ge-
houden met de beweegredenen van so-
ciale bewegingen en of ze zich op een 
gewelddadige of vreedzame manier naar 
voren brachten. Hierdoor leent de the-
orie zich goed om twee betrekkelijk af-
wijkende bewegingen uit verschillende 
periodes te vergelijken.4 Tilly en Tarrow 
hebben een kader gecreëerd dat uit ver-
schillende elementen bestaat. Binnen 
dit kader staat de term contentious po-
litics centraal. Dit begrip definiëren zij 
als volgt:

 
“Contentious politics involves 
interactions in which actors 
make claims bearing on some-
one else’s interests, leading to 
coordinated efforts on behalf of 
shared interests or programs, in 
which governments are involved 
as targets, initiators of claims, or 
third parties. Contentious poli-
tics thus brings together three 
familiar features of social life: 
contention, collective action, 
and politics.”5

4  C. Tilly en S. Tarrow, Contentious 
Politics (Londen 2007) 1-10.
5  Tilly en Tarrow, Contentious Politics, 4.
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Samengevat bestaat het begrip con-
tentious politics dus uit drie elementen: 
het actief willen veranderen van een 
bepaalde situatie, collectieve actie om 
dit duidelijk te maken en het bedrijven 
van politiek om dit uiteindelijk voor el-
kaar te krijgen. Volgens Tilly en Tarrow 
bedrijft een sociale beweging per defi-
nitie contentious politics. In een situatie 
waarbij één van de voorgaande elemen-
ten niet aanwezig is, beschouwen Tilly 
en Tarrow een protestgroep dus niet 
als sociale beweging.6 Ze maken ook 
onderscheid tussen twee groepen die 
contentious politics kunnen bedrijven: 
social movement bases en social movent 
campaigns. De eerste groep wordt geka-
rakteriseerd als een relatief homogene 
groep met vergelijkbare culturele ach-
tergronden en ideeën. Het protest komt 
vanuit de groep zelf, waarbij samenwer-
king met buitenstaanders niet voor de 
hand ligt. Social movement campaigns 
daarentegen representeren een meer 
heterogeen gezelschap en zijn vaak het 
resultaat van samenwerking tussen ver-
schillende groepen met vergelijkbare 
ideeën.7 

Beat Generation
De Beat Generation was een literaire 
beweging die als reactie op het literaire 
klimaat van de jaren vijftig ontstond, 

6  Ibidem, 111-114.
7  Ibidem, 114.

dat bepaald werd door de New Critics. 
Deze groep benadrukte de scheidslijnen 
tussen hoge en lage cultuur en gebruik-
te vaak ingewikkelde 
literaire constructies. 
De Beats wilden juist 
de spark of life over-
brengen in hun boe-
ken door middel van 
een spontane schrijf-
stijl.8 In feite kan de 
hele manier van leven 
van de Beats gezien 
worden als een pro-
test tegen de ‘cultu-
rele xenofobie’ van 
het Amerika uit de ja-
ren vijftig.9 Misschien 
nog wel meer dan de 
Occupiers, konden 
de Beats zich hun le-
vensstijl veroorloven 
doordat ze profiteer-
den van het sociale 
zekerheidsstelsel van de overheid. Jack 
Kerouac maakte bijvoorbeeld gebruik 
van een studiebeurs, verkregen vanwege 
zijn prestaties in American football, om 
aan Columbia University te kunnen 
studeren. 

De fundamenten van de filosofie van 
de Beat Generation kunnen worden ge-

8  O. Harris, ‘Beating the Academy’, 
College Literature (2000) 221.
9  R. Bennett, Teaching the Beat 
Generation to Generation X (New York 
2002) 3.

De Beats 
konden 
zich hun 
levensstijl 
veroorloven 
doordat ze 
profiteerden 
van het 
sociale 
zekerheids-
stelsel 



 36 

vonden in de Frankfurter Schule, jazz-
muziek, oosterse religie en in mindere 
mate in het marxisme en anarchisme. 
De accenten hierbinnen verschillen van 
persoon tot persoon en daarom was er 
niet één duidelijke filosofie. Vergeleken 
met Occupy Wall Street was de Beat 
Generation veel passiever in het actie-
voeren. Ze probeerden zo min mogelijk 
onderdeel te zijn van de maatschappij 
en de nadrukkelijke afkeer hiervan kan 
worden beschouwd als een passieve 
vorm van actievoeren. Door apolitiek te 
zijn, waren ze juist bezig met politiek. 
De Beats hadden geen vertrouwen in 
het veranderen van het machtssysteem 
waarin ze leefden.10 In de literatuur wa-

10  B. Cook, The Beat Generation (New 
York 1971) 3-7.

ren er af en toe wel duidelijke uitingen 
van protest. Zo werd de uitgever van 
Ginsberg’s Howl (1956) bijvoorbeeld 
aangeklaagd vanwege het publiceren 
van “te expliciete teksten”11. Ook Bur-
roughs was vaak expliciet en radicaal 
in het overbrengen van zijn ideeën. In 
zijn boek Naked Lunch (1959) riep hij 
op om een revolutie te beginnen tegen 
de autoriteiten waarbij hij directe refe-
renties maakte naar het Communistisch 
Manifest.12 

Het effect van de Beat Generation 
was bescheiden: er kwam geen revolu-
tie maar de conservatieve regering-Ei-
senhower was tot op zekere hoogte wel 

11  Cook, The Beat Generation, 56-63.
12  W. Burroughs, Naked Lunch (New 
York 1959) 222.

Carl Solomon, Patti Smith, Allen Ginsberg en William S. Burroughs in de Gotham Book Mart, New York, 1977.
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bang voor het uitbreken van een der-
gelijke revolutie.13 In tegenstelling tot 
Occupy Wall Street is de ideologische 
nalatenschap van de Beats groot. De 
schrijvers kregen na het uitkomen van 
On the Road (1957) veel sympathisan-
ten waardoor de beweging een bijna de-
finiërende rol kreeg in het bepalen van 
iemands positie binnen de maatschap-

pij.14 Zo schreef Life 
Magazine in een artikel 
uit 1959 dat de na-
oorlogse Amerikaanse 
maatschappij het best 
kon worden gedefini-
eerd als een dichotomie 
tussen de Squares en de 
Beats. De Squares wa-
ren in deze context de 
conformistische Ame-
rikanen die zichzelf als 
de norm en als typisch 
Amerikaans zagen. 
Pas toen de Beats deze 

mensen als het ware een spiegel voor-
hielden, realiseerden ze zich dat ook 
zij een groep binnen de samenleving 
vormden, weliswaar veel groter dan de 
Beat Generation, maar desalniettemin 
met gedeelde ideeën en opvattingen die 
vooral werden gekenmerkt door het feit 
dat ze met de ideeën van de Beats con-
trasteerden.15 Daarnaast is de hippie-

13  Cook, The Beat Generation, 80-104.
14  Ibidem, 92.
15  ‘Squaresville U.S.A vs. Beatsville’, Life 
(1957) 31-37.

beweging ontstaan uit het ideologische 
gedachtegoed van de Beats. De hippies 
zetten de ideeën die de Beats hadden als 
het ware om in acties. Hierdoor waren 
zij, naar de mening van Allen Ginsberg, 
succesvoller dan de Beat Generation.16 

Occupy Wall Street
Occupy Wall Street ontstond in 2011 als 
reactie op de kredietcrisis van 2007. Bij 
de verspreiding van het gedachtegoed 
spelen sociale media een belangrijke rol. 
De actievoerders werden hierbij geïn-
spireerd door de ontwikkelingen op het 
Tahrirplein in Caïro, Egypte, waar de 
bevolking door middel van vreedzaam 
protest de ondemocratische regering 
van president Hosni Mubarak omver 
wilde werpen. Discussies op internetfo-
ra leidden tot het zichtbaar worden van 
een gedeeld sentiment van ontevreden-
heid. Hier haakte Kalle Lasn, redacteur 
en uitgever van het linkse cultuurmaat-
schappelijke tijdschrift Adbusters op in 
en nam het initiatief voor de eerste pro-
testactie: het bezetten van Wall Street. 
Lasn was en is er nog steeds van over-
tuigd dat de Verenigde Staten klaar was 
voor een sociale revolutie.17 Toch kan 

16  Ibidem, 146.
17  K. Rapoza, ‘The Brains Behind 
Occupy Wall Street’ (versie 14 oktober 
2011) http://www.forbes.com/sites/ken-
rapoza/2011/10/14/the-brains-behind-
occupy-wall-street-and-where-its-heading/ 
(27 oktober 2013).
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http://www.forbes.com/sites/ken-rapoza/2011/10/14/the-brains-behind-occupy-wall-street-and-where-its-heading/
http://www.forbes.com/sites/ken-rapoza/2011/10/14/the-brains-behind-occupy-wall-street-and-where-its-heading/
http://www.forbes.com/sites/ken-rapoza/2011/10/14/the-brains-behind-occupy-wall-street-and-where-its-heading/
http://www.forbes.com/sites/ken-rapoza/2011/10/14/the-brains-behind-occupy-wall-street-and-where-its-heading/
http://www.forbes.com/sites/ken-rapoza/2011/10/14/the-brains-behind-occupy-wall-street-and-where-its-heading/
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Occupy Wall Street niet worden gezien 
als een linksgeoriënteerde bewe-
ging en is de groep veel heteroge-
ner dan dat. Zo zijn onder andere 
hacktivist-groepen als Anonymous 
en TeaM p0isoN onderdeel van de 
Occupy-beweging. Op de officiële 
website van Occupy Wall Street 
beschrijven de Occupiers zichzelf 
dan ook als: “een leiderloze be-
weging bestaande uit mensen van 
veel verschillende afkomsten, sek-
ses en politieke overtuigingen”.18 
Wat ze delen is het feit dat ze “the 
greed and corruption of the 1%” 
niet langer dulden.19 Dit willen 
ze laten blijken via geweldloze ac-
ties zoals demonstraties, oproepen 
tot stakingen en het bezetten van 
symbolische gebieden.20 Door de 
diversiteit en de leiderloosheid 
binnen de groep is er echter nooit 
sprake geweest van concrete toe-
komstplannen over hoe de Occupiers 
de crisis te lijf wilden gaan. Dit gebrek 

18  Occupy Wall Street, (versie 27 ok-
tober 2013), http://occupywallst.org/ (27 
oktober 2013).
19  Occupy Wall Street, (27 oktober 
2013).
20  Occupy Wall Street, (27 oktober 
2013).; C. Moynihan, ‘185 Arrested on 
Occupy Wall St. Anniversary’ (versie 
17 september 2012), http://cityroom.
blogs.nytimes.com/2012/09/17/pro-
tests-near-stock-exchange-on-occu-
py-wall-st-anniversary/?_r=0 (27 oktober 
2013).

aan daadkracht heeft er onder meer toe 
geleid dat de beweging nu nauwelijks 
meer bestaat. Toch hebben de protesten 
wel resultaat gehad door het sentiment 
op de politieke agenda van de regering-
Obama te zetten. 

Vergelijking
Occupy Wall Street en de Beat Genera-
tion zijn beide heterogene, dynamische 
groepen die zich hierdoor lastig laten 
definiëren. Ook promoten ze alterna-
tieve manieren van leven die niet per 

Poster van Occupy Wall Street

http://occupywallst.org/
http://cityroom
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se zijn ontstaan vanuit een utopisch 
ideaal, maar meer vanuit een gedeelde 
afkeer tegen de bestaande maatschappe-
lijke verhoudingen. Toch moet hierbij 
rekening worden gehouden met het feit 
dat de context waarbinnen de twee be-
wegingen zijn ontstaan aanzienlijk van 
elkaar verschilden. Er zit dan ook een 
periode van ongeveer zestig jaar tussen 
het ontstaan van de bewegingen. Om 
erachter te komen of de protesten van 
Occupy Wall Street inderdaad gezien 
kunnen worden als een voortzetting van 
het gedachtegoed van de Beat Genera-
tion, volgt een deconstructie van beide 
bewegingen aan de hand van het kader 
van Tilly en Tarrow, te beginnen met de 
drie elementen van contentious politics. 
Het eerste element, het actief willen 
veranderen van een bepaalde situatie, 
is bij beiden duidelijk te vinden. Beide 
bewegingen verzetten zich uitdrukkelijk 
tegen het heersende maatschappelijke 
systeem. De Beats waren echter vooral 
ontevreden over de heersende culturele 
xenofobie, de Occupiers reageerden op 
de financiële crisis.  

Het tweede element van Tilly en Tar-
rows theorie is het voeren van collectie-
ve actie, wat op verschillende manieren 
terug te zien is bij Occupy Wall Street. 
Deze beweging bestond uit losse groe-
pen en burgerinitiatieven die samen 
zonder duidelijke leider werden aan-
gezet tot collectieve actie. Bij de Beats 
was de collectieve actie vooral zicht-
baar in hun alternatieve levensstijlen en 

hun culturele uitingen. Zeker toen de 
Beats naar San Francisco verhuisden en 
Lawrence Ferlinghetti’s boekenwinkel 
ging dienen als podium voor literaire 
optredens en lezingen, konden ze wor-
den gezien als een cultureel collectief. 

Wat betreft het derde element, het 
bedrijven van politiek om een gemeen-
schappelijk doel te bereiken, waren bei-
de bewegingen niet erg succesvol. Dit is 
te wijten aan het feit dat ze allebei geen 
duidelijk ideaalbeeld hadden, maar eer-
der een dystopisch beeld van hoe ze de 
samenleving juist níet wilden hebben. 
Er is een groot verschil in de manier 
waarop de groepen zich met politiek 
bezighielden. Occupy Wall Street de-
monstreerde actief en riep iedereen op 
zich bij hen aan te sluiten met pakkende 
leuzen. De Beat Generation vertoonde 
juist apolitiek gedrag door bijvoorbeeld 
collectief niet te stemmen.

Met betrekking tot het verschil tus-
sen social movement bases en social move-
ment campaigns wordt duidelijk dat er 
een substantieel verschil bestaat tussen 
beide protestbewegingen. Occupy Wall 
Street is een duidelijk voorbeeld van 
een beweging die gebaseerd is op gras-
sroots politics (het initiëren van politieke 
processen door individuele burgers) en 
zich kenmerkt door culturele en ideolo-
gische diversiteit. De Beat Generation 
was veel homogener. Bij Occupy Wall 
Street is er ook duidelijk sprake van cul-
tureel-ideologische inspiratiebronnen, 
zoals de filosofen Noam Chomsky en 
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Slavoj Žižek. Hoewel de Beats zich ook 
baseerden op de culturele nalatenschap 
van bijvoorbeeld de Frankfurter Schule 
en jazzmuziek, werd een groot deel van 
de protesten bepaald door cultuurfilo-
sofische uitingen. Vanuit de theorie van 

Tilly en Tarrow 
ligt het, gezien het 
feit dat de Beats 
aan de grondslag 
van de hippiebe-
weging lagen, voor 
de hand om deze 
beweging onder 
de noemer sociale 
movement base te 
scharen.

 Toch kan de 
Beat Generation 
ook gezien wor-
den als een so-
ciale beweging. 
Binnen Tilly en 
Tarrows theoreti-
sche kader wordt 
geen rekening ge-
houden met de 
beweegredenen 

van verschillende sociale bewegingen 
en de aspecten waarop de groepen zich 
baseren spelen voor hen geen rol in 
de analyse. De passieve vorm van ac-
tievoeren van de Beats past bij een we 
are here-beweging.21 Volgens Tarrow 

21  S. Tarrow, ‘Why Occupy Wall Street 
is not the Tea Party of the Left’, Foreign 
Affairs (2011) 2. 

kenmerkt dit type beweging zich door 
het feit dat de actievoerders simpelweg 
erkend willen worden door de overheid 
of een ander orgaan.22 De Beats geloof-
den, met uitzondering van Burroughs, 
niet overtuigend in een revolutie en 
daarom vochten ze voor hun eigen in-
dividuele vrijheden in de hoop dat de 
rest van de bevolking dit ook zou doen. 
Occupy Wall Street heeft over het alge-
meen wel duidelijk als doel dat ze het 
huidige systeem willen vervangen door 
een nieuw politiek en economisch stel-
sel. Dit bleek ook uit de actieve manier 
van actievoeren door bijvoorbeeld de 
bezetting van het Zucotti Park die 24 
uur duurde. 

Conclusie
Beide bewegingen maakten duidelijk 
gebruik van contentious politics. Waar de 
Beats voornamelijk hun belangstelling 
in politiek lieten zien door apolitiek te 
zijn, wendde ook Occupy Wall Street 
zich in zekere zin af van de maatschap-
pij. Dit kan dus worden gezien als een 
voorbeeld van continuïteit tussen beide 
bewegingen. Beide bewegingen kozen 
ervoor om niet aan de maatschappij 
deel te nemen. Het verschil is echter dat 
Beat Generation ervoor koos om dit via 
culturele expressie te doen en Occupy 
Wall Street hun alternatieve levensstijl 
juist actief in de samenleving exposeer-

22  Tarrow, ‘Why Occupy’, 2.
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de. Een ander overeenkomstig punt is 
de zoektocht naar vrijheid. Het begrip 
vrijheid verwijst bij de Beat Genera-
tion naar individuele vrijheden en het 
loskomen van gestandaardiseerde nor-
men en waarden in de maatschappij. 
In de context van Occupy Wall Street 
wordt er met vrijheid gedoeld op gelijk-
heid. Beide bewegingen verwierpen in 
dit verband het kapitalisme, weliswaar 
deels om andere redenen, maar allebei 
omdat ze het als een onderdrukkend 
systeem zagen. 

Toch bestaat er ook een groot ver-
schil tussen de twee bewegingen en 
dit wordt duidelijk aan de hand van 
de theorieën van Tilly en Tarrow. Het 
gaat hier om het verschil tussen actief 
en passief protesteren. Terwijl dit on-
derscheid niet direct in hun definitie 
van een sociale beweging zit, is dit in-
direct wel het grote verschil tussen de 
twee onderzochte bewegingen. Beiden 
hebben min of meer hetzelfde gedach-
tegoed, maar de uitwerking hiervan was 
compleet anders. De twee bewegingen 
gebruikten verschillende technieken en 
vertegenwoordigen een ander deel van 
de samenleving. Dit is toe te schrijven 
aan een andere Zeitgeist, maar ook door 
de verschillende nalatenschap van eer-
dere protestbewegingen. De protesten 
van Occupy Wall Street kunnen inder-
daad gezien worden als een voortzetting 
van het gedachtegoed van de Beat Ge-
neration, maar wel nadrukkelijk in een 
veranderde context. In zekere zin kan 

er daarom zelfs gesteld worden dat de 
Beat Generation indirect een onderdeel 
is van de social movement base van Oc-
cupy Wall Street. <<

Anita Schmale (23) schreef dit stuk als scriptie 

voor de master American Studies. Met name 

de Amerikaanse politiek en de naoorlogse 

sociale geschiedenis van het land interesseren 

haar. Momenteel loopt ze stage bij het Roose-

velt Study Center in Middelburg.
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De Passie van... Leen Dorsman

Navelstaren in het 
kwadraat  

Als je grootste passie de universiteit is, wat word je dan? Gids in het 

universiteitsmuseum? Hoogleraar universiteitsgeschiedenis? Onder-

wijsdirecteur? Leen Dorsman werd het allemaal. ‘Als je kijkt naar mijn 

agenda word je helemaal gestoord.’ Aanzet praat met hem over zijn 

volle agenda, zijn historische evenbeeld en de mens achter de weten-

schapper.
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Op een maandagmorgen in oktober 
ontvangt Leen Dorsman ons, zich haast 
verontschuldigend, op zijn werkkamer 
op de Drift. Liever was de bijzonder 
hoogleraar universiteitsgeschiedenis 
met ons door het Academiegebouw ge-
lopen, bekent hij. Want waarom slechts 
praten over universiteitsgeschiedenis 
als er ook door de geschiedenis van het 
instituut, dat tevens zijn passie is, ge-
wandeld kan worden? Voor nu moeten 
we het doen met de verhalen. Terwijl hij 
snel nog even een mailtje afmaakt, volgt 
een aanstekelijk relaas over Hongaarse 
wandelstudenten, die van Hongarije 
naar Utrecht liepen om te studeren, en 
over de brand in het Academiegebouw, 
door studenten gesticht om hun adres-
gegevens te beschermen tegen de nazi’s. 

Wie ooit college heeft gevolgd bij 
Leen Dorsman herkent deze bevlogen-
heid en de persoonlijke noot.  Het col-
lege bij Inleiding Geschiedwetenschap-
pen waarin hij zijn vakantiefoto’s toont 
is traditie; de rondleidingen door het 
Universiteitsmuseum voor de eerste-
jaarsstudenten Geschiedenis zijn me-
morabel. Hoewel dit laatste hem veel 
tijd en energie kost, zou Dorsman dit 
niet uit handen willen geven. Geschie-
denis is volgens hem overal, als je maar 
goed kijkt. ‘Ik wil dat mensen die per-
soonlijke historische blik leren ontwik-
kelen.’

Dorsmans’ eigen historische blik is al 
jaren vooral op de universiteit gericht. 
Zijn relatie met het instituut, waar hij 

ooit als student begon en als docent, 
onderzoeker en nu ook als onderwijsdi-
recteur werkzaam is, is veelzijdig. Wan-
neer zijn loopbaan ter sprake komt, valt 
het woord ‘toeval’ opval-
lend vaak. Dat Dorsman 
na de afronding van 
journalistiek op de val-
reep werd ingeloot voor 
de studie Geschiedenis 
was pure willekeur en 
ook de groeiende inte-
resse voor ideeëngeschie-
denis in combinatie met 
de negentiende eeuw 
was geen garantie tot 
succes. Toch hebben deze keuzes en zijn 
stressbestendige voorkomen hem veel 
gebracht. Lachend vertelt Dorsman 
over een uit de hand gelopen spreekuur 
dat hem een plaats als student-assistent 
bij de afdeling Historiografie opleverde. 
‘Iemand zei tegen mij: je bleef zo rus-
tig in die situatie, we dachten, die heeft 
het in de hand, die moeten we hebben. 
Wisten zij veel dat ik van binnen stond 
te koken.’

Navelstaren in het kwadraat
Het zwaartepunt van Leen Dorsmans 
werkzaamheden is inmiddels verscho-
ven van het docentschap en onderzoek 
naar het onderwijsdirecteurschap. ‘Na-
velstaren in het kwadraat’, aldus de 
hoogleraar universiteitsgeschiedenis die 
universiteitsgeschiedenis schrijft. ‘Naar 
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mezelf kijken is eigenlijk wat ik doe.’
Dorsman bestempelt de universiteit 

als een ingewikkeld instituut, waarin 
verschillende specialisaties samen één 
geheel moeten vormen en bezuinigin-
gen hand in hand moeten gaan met 
kwalitatief goed onderwijs. ‘Het is een 
uitdaging om te kijken hoe je dingen 
beter kunt maken en om mee te denken 
over veranderingen.’ De belangrijkste 
waarde van de universiteit ligt volgens 
Dorsman besloten in het  onderwijs. 
‘Onderzoek kun je ook doen in een 
loods in de polder, terwijl onderwijs 
in een stedelijke omgeving hoort, waar 
mensen met elkaar spreken en denken.’ 
Het is een verantwoordelijke taak, die 
maakt dat hij anno 2013 aan doceren 
en schrijven nauwelijks toekomt. Dat 
hij op een andere manier met het on-
derwijs te maken heeft, ervaart Dors-
man als een uitdaging. Transparantie, 
het toegankelijk maken van weten-
schap en de duiding van de universi-
teit in de maatschappij zijn immers de 
belangrijke thema’s die bijdragen aan 
academische vorming. Daar moet je je 
voor openstellen en onderwijl blijven 
relativeren. ‘De ideale houding van een 
wetenschapper is dat hij zichzelf niet 
serieus neemt, althans, dat hij altijd 
blijft zoeken en nooit gaat denken: nu 
ben ik er, nu weet ik het.’ Het spijt hem 
dat niet elke geschiedenisstudent deze 
nieuwsgierigheid heeft en moedigt stu-
denten die dat wel hebben dan ook aan 
die interesse te volgen. Daarbij plaatst 

hij wel de kanttekening dat het daar-
naast ‘belangrijk is om aan arbeidsori-
entatie te doen.’ Dorsman omarmt zijn 
rol in dit proces en noemt het waarde-
vol om een bijdrage te mogen leveren 
aan een gezonde infrastructuur, om die 
balans te kunnen waarborgen.

Deze houding, als schakel in de 
overdracht van kennis, keert ook terug 
in zijn wetenschappelijke werk. Hij be-
aamt dat hij geen grote projecten bin-
nen een ‘groter plan’ heeft gedaan, maar 
‘van idee naar idee’ is gegaan. De laat-
ste jaren betekende dat onder andere 
de ontwikkeling van een bibliografie 
van de Universiteitsgeschiedenis van 
Utrecht, als ingang om zijn onderzoek-
sterrein toegankelijker te maken. Op 
onze vraag waar hij zich op dit mo-

Prof. dr. Leen Dorsman
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ment, naast zijn onderwijsdirecteur-
schap, mee bezig houdt wordt vluchtig 
gewezen naar een op het bureau gelegen 
proefdruk van een bundel, terwijl er 

twee boeken uit de kast 
worden getrokken. Het 
blijken biografieën te 
zijn; het eerste gaat over 
chemicus Ernst Cohen, 
de ander blijkt Dors-
mans proefschrift over 
historicus G.W. Kern-
kamp uit 1990 te zijn. 
Hoewel Dorsman ont-
hult dat het onderwerp 
pragmatisch ingegeven 
was – ‘ik gaf veel onder-
wijs in Utrecht en had 
geen tijd voor een aan-
stelling in Amsterdam 
of Groningen’– bewon-
dert hij Kernkamp als 
historicus. ‘Hij heeft 
zich met historiografi-

sche vragen bezig gehouden, en dat is 
precies wat ik ook heb gedaan. Verder 
hield Kernkamp zich bezig met uni-
versiteitsgeschiedenis; ook dat blijkt 
precies uit te komen. Hij komt zeker 
over, maar blijkt dit niet te zijn. Ik heb 
bijvoorbeeld brieven aan zijn tweede 
vrouw gevonden waaruit blijkt dat hij 
bij vergaderingen aan zichzelf ging twij-
felen. Vragen als: ‘Hebben ze het over 
mij?’ en ‘Wat moet ik hiermee?’. De 
overeenkomsten zijn bijna een op een. 
(…) Er zitten veel dingen in die bij 

toeval zijn samengekomen. Ik wist ook 
niet waar ik aan begon; dat het zo is ge-
lopen is wonderlijk.’

Dorsman lijkt zich als universi-
teitshistoricus te vereenzelvigen met 
Kernkamps belangstelling voor jour-
nalistiek, auteurschap van een driede-
lige universiteitsgeschiedenis (1936) en 
brede historische oriëntatie; iets wat hij 
ook bewondert in zijn mentor en do-
cent Historiografie Kees Offinger. Of 
hij dan net zo hoopt te worden? ‘Nee. 
Die brede intellectuele belangstelling 
en gevarieerde gesprekken die historici 
van de oude stempel kunnen hebben 
zijn inspirerend, maar gaan vaak verlo-
ren doordat de geleerdheid in het hoofd 
blijft zitten. Dat wil ik voorkomen.’ 

Wanneer we vragen in hoeverre 
Dorsman zichzelf als academicus ziet, 
vangen we bot. De ideale academicus 
bestaat niet in Dorsmans beleving. Hij 
voelt zichzelf nauwelijks een weten-
schapper. ‘Ik heb soms het idee dat ik 
verdwaald ben hier. Dan zit ik met ver-
wondering te kijken waar ik uitgeko-
men ben.’ Op de vraag of hij dan echt 
geen academische eigenschappen in 
zich heeft antwoordt hij bedachtzaam. 
‘Ik interesseer me voor het intellectuele 
debat en ik vind het leuk om iets uit te 
zoeken. In die zin ben ik wel een weten-
schapper.’ Deze ‘intellectuele zelftwij-
fel’ is illustratief voor Dorsmans instel-
ling. Ondanks dat andere mensen hem 
vaak zien als de rust zelve die een rechte 
koers vaart, is die twijfel nog sterk aan-
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wezig in de onderwijsdirecteur. Hij zou 
het ook niet anders willen. 

Toeval en het maken van afwegin-
gen blijken de sleutelingrediënten van 
Dorsmans loopbaan. Maar de drijvende 
kracht blijft de passie. Een passie die 
opgewekt wordt door het werken met 
het verleden. Van een directe confron-
tatie met de geschiedenis, in de vorm 
van een schilderij, manuscript of ge-
bouw, wordt Dorsman nog altijd do-
lenthousiast. En dat blijft zo. ‘Daarom 
zijn historici toch de aardigste, beste, 
leukste mensen die er zijn? Dat je over 
straat loopt en er nooit een moment is 
dat je je visueel hoeft te vervelen. Dát is 
de passie voor het vak, dat je het overal 
ziet en het altijd interessant kunt ma-
ken.’<< 

CV
- 1955: Geboren te Ooltgensplaat

- 1974-1977: School voor de Journalistiek te 

Utrecht

- 1977-1984: Studie Geschiedenis te Univer-

siteit Utrecht

-1989-heden: Universitair docent voor histo-

riografie en filosofie van de geschiedenis

-1990: Promotie aan de Universiteit Utrecht

-2000: Verkozen tot ‘Docent van het Jaar’

-2001-2011: Bijzonder Hoogleraar Universi-

teitsgeschiedenis

-2011-heden: Profileringshoogleraar Univer-

siteit Utrecht
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Maintaining the   
Balance
Balance of power retoriek in Engelse pamfletten tijdens de Spaanse 
Successieoorlog.

Michiel Lemmers

Gedurende de geschiedenis heeft Engeland zich vaak sterk gemaakt 
voor een machtsbalans op het Europese vasteland. Bij het sluiten 
van de vrede van Utrecht in 1713 hanteerden diplomaten dit prin-
cipe voor het eerst. De voorafgaande Spaanse successieoorlog had 
de dreiging van een allesoverheersend Frankrijk namelijk zorgwek-
kend reëel gemaakt. Uit Engelse pamfletten over die oorlog wordt 
duidelijk welke denkbeelden ten grondslag lagen aan haar buiten-
landpolitiek. 
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In 2013 stond Utrecht grotendeels in 
het teken van de viering van de Vrede 
van Utrecht, precies 300 jaar geleden. 
Met een tentoonstelling in het Centraal 
Museum, een ‘VJ op de Dom’, een ope-
ningsspektakel op het dak van de A2 en 
tal van kleinere activiteiten werd stil 
gestaan bij de vredesonderhandelingen 
van 1713, waarvoor diplomaten vanuit 
heel Europa naar Utrecht kwamen. Na 
maanden van onderhandeling, maak-

ten ze hiermee een 
einde aan de Spaanse 
Successieoorlog. Ver-
schillende Utrechtse 
historici roemen de 
Vrede van Utrecht 
om haar vernieu-
wende methoden 
van conflictbeheer-
sing. Het was de 
eerste vrede die door 
middel van onder-
handelingen tot 
stand werd gebracht 
en diende tevens 
als model voor het 

Congres van Wenen.1 De voorafgaande 
Spaanse Successieoorlog was ook de 
eerste oorlog waarin Europese diplo-
maten gingen werken met het idee van 
een machtsevenwicht, het principe dat 
staten in Europa met elkaar in balans 
moeten zijn om zo de vrede te bewa-

1  D. Onnekink, R. de Bruin, De Vrede 
van Utrecht (1713), (Hilversum 2013).

ren. Toch werd in officiële documenten 
nauwelijks gesproken over deze Balance 
of Power. In slechts twee van de dertien 
verdragen die in 1713 in Utrecht zijn 
gesloten wordt de term expliciet ge-
noemd. Dat deze theorie wel degelijk 
een belangrijke rol speelde blijkt uit de 
pamfletten die over de Spaanse Succes-
sieoorlog geschreven zijn.2 

Pamfletten waren aan het einde van 
de zeventiende eeuw en begin van de 
achttiende eeuw het belangrijkste medi-
um om de publieke opinie te beïnvloe-
den. Rond deze tijd werd de publieke 
opinie iets waar de regering steeds meer 
rekening mee diende te houden. De 
regerende partij had namelijk de gunst 
van de kiezer nodig om herkozen te 
worden.3 Via het pamflet raakte ook de 
Balance of Power theorie verspreid, een 
theorie die tot ver na de Spaanse Suc-
cessieoorlog van invloed zou blijven 
voor de buitenlandpolitiek van Enge-
land. Het behouden van de Europese 
machtsbalans werd een van de belang-
rijkste argumenten voor Engelse deel-

2  Alle pamfletten dit in dit artikel wor-
den gebruikt zijn afkomstig uit de collectie 
van de Koninklijke Bibliotheek in Den 
Haag. Deze collectie van ruim 300.000 
pamfletten is gecatalogiseerd door Wout 
Knuttel. Elk van de gebruikte pamfletten is 
in de voetnoten voorzien van het bijbeho-
rende pamfletnummer waarmee het via de 
zoekmachine van de Koninklijke Biblio-
theek te vinden is.
3  R. Harms, De Uitvinding van de 
Publieke Opinie, (Utrecht 2010) 13-24.
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name aan de Spaanse Successieoorlog. 
Uit analyse van de pamfletten blijkt dat 
de Engelsen tal van redenen hadden om 
de machtsbalans in Europa belangrijk 
te vinden: niet alleen politieke, maar 
ook bijvoorbeeld economische en reli-
gieuze. Elk van deze onderdelen draagt 
bij aan het begrijpen van het belang van 
de Balance of Power voor de Engelse pu-
blieke opinie.

Bedreiging voor de machts-
balans
Engeland was nog een opkomende mo-
gendheid in de zeventiende eeuw. De 
landen waar de internationale politiek 
uiteindelijk om draaiden waren Spanje 
en Frankrijk. Spanje was onder Karel 
V en diens opvolger Filips II veruit het 
machtigste land in Europa geweest. 
Aan het einde van de regeerperiode 
van Filips II was de Spaanse monar-
chie echter in verval geraakt en werd 
juist Frankrijk gezien als de machtigste 
staat op het continent. Door verschil-
lende oorlogen en een expansionistische 
buitenlandpolitiek gingen de andere 
machten de Franse koning Lodewijk 
XIV zien als de grootste bedreiging voor 
de machtsbalans in Europa. Lodewijk 
XIV manifesteerde zich als een vorst 
met pretenties om van Frankrijk een 
‘Universele Monarchie’ te maken. Hij 
had geen machtsbalans, maar de totale 
Franse overheersing van het internatio-
nale systeem voor ogen. 

Onder leiding van stadhouder-ko-
ning Willem III probeerde Engeland 
de bedreiging van Frankrijk in te dam-
men. Het land fungeerde als een zoge-
naamde Balancer-
state: een staat die 
als primair doel 
het waarborgen 
van de Balance of 
Power heeft. In de 
hoogtijdagen van 
de Spaanse hege-
monie hadden de 
Engelsen de Hol-
landers gesteund 
in hun opstand 
tegen het Spaanse 
gezag. Nu waren 
het wederom de 
Engelsen die pro-
beerden zo veel 
mogelijk allianties 
te vormen om 
de Franse hegemoniale ambities het 
hoofd te bieden. Doordat Engeland 
zich verenigde met kleinere staten in 
het Europese systeem kon het diens 
gecombineerde macht inzetten om de 
bedreiging van Frankrijk te beteugelen. 
Engeland werkte hierbij nauw samen 
met de Republiek der Verenigde Neder-
landen, diens voornaamste protestantse 
bondgenoot.4

In het laatste decennium van de 

4  M. Sheehan, Balance of Power. History 
and theory (Londen 1996).
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zeventiende eeuw waren wederom alle 
ogen op Spanje gericht. Ditmaal was 
het niet de macht van Spanje die een 
bedreiging vormde voor Europa, maar 
juist de zwakte. De ziekelijke Spaanse 
koning Karel II lag op sterven en om-
dat hij geen directe erfgenaam had zou 
de Spaanse tak van de Habsburgers 
met hem uitsterven. Door verschil-
lende huwelijken maakten de Oosten-
rijkse Habsburgers en de Franse Bour-
bons beide evenveel aanspraak op de 
Spaanse troon. Omdat een vereniging 
van Spanje en Frankrijk net zo desas-
treus zou uitpakken voor de machtsba-
lans in Europa als een hereniging van 
Spanje en Oostenrijk besloot Engeland 
als Balancer-state dat er naar een oplos-
sing gezocht moest worden. Samen met 
Frankrijk en de Republiek besloot En-
geland om de Spaanse erfenis te verde-
len tussen de beide pretendenten. Karel 
II wilde zijn rijk echter niet opdelen 
en liet bij zijn overlijden in november 
1700 het gehele Spaanse wereldrijk na 
aan Filips van Anjou, de kleinzoon van 
Lodewijk XIV, onder de voorwaarde dat 
de nieuwe Spaanse koning zijn claim op 
de Franse troon zou opgeven. Op deze 
manier probeerde Karel te voorkomen 
dat Spanje en Frankrijk in de toekomst 
alsnog samengevoegd zouden worden. 

Lodewijk XIV aarzelde geen moment 
en riep zijn kleinzoon uit tot opvolger 
van de overleden Spaanse koning, waar-
door hij brak met het verdelingsverdrag 
dat hij zelf met de Engelsen en Hol-

Daniel Defoe

landers had opgesteld. De Oostenrijkse 
Habsburgers, die de gehele Spaanse er-
fenis aan hun neus voorbij zagen gaan, 
verklaarden Frankrijk en de nieuwe 
Spaanse koning meteen de oorlog. In 
Engeland ging het minder snel. Eerst 
moest er een consensus komen over een 
eventuele oorlogsdeelname. Maar waar 
sommigen in eerste instantie nog hoop-
ten op een vreedzame oplossing voor de 
situatie bleek al snel dat dit hoogst on-
waarschijnlijk was. Lodewijk XIV leek 
zichtbaar controle te nemen over de 
Spaanse monarchie door bijvoorbeeld 
zijn leger naar de Spaanse Nederlanden, 
het huidige België, te sturen en troepen 
van de Republiek die daar in verschil-
lende barrièresteden gelegerd lagen te 
interneren totdat de Staten-Generaal 
zijn kleinzoon als koning van Spanje er-
kende. In Engeland werden deze provo-
caties hoog opgevat en de pamfletten-
discussie over deelname aan de oorlog 
barstte in alle hevigheid los. Voor het 
eerst zou de Balance of Power een grote 
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rol gaan spelen in het publieke debat.5

Balance of Commerce
Een veelvoorkomend argument in pam-
fletten die oorlogsdeelname propageer-
den was gericht op het gevaar van de 
troonsbestijging van Filips van Anjou 
voor de handel van Engeland. Franse 
invloed op Spaanse havens zou de han-
del ernstig kunnen belemmeren, iets 
wat uiteindelijk ook gebeurde. In het 
pamflet ‘The Duke of Anjou’s Succession 
considered’6, gaat Daniel Defoe, bekend 
als de schrijver van het boek Robinson 
Crusoe, uitvoerig in op het gevaar waar 
de Engelse economie zich in verkeerde. 
Een gecombineerde Spaanse en Franse 
vloot zou de Engelsen de toegang tot de 
Middellandse Zee kunnen ontzeggen 
en de trans-Atlantische handel tussen 
Afrika en het Caribische gebied, waar 
Engeland een grote rol in speelde, ern-
stig kunnen ontwrichten. Defoe zag 
het somber in voor de Engelse handel: 
‘The profit we reap by it, is computed at 
two millions per annum, and so much we 
are in danger of losing by the Exorbitant 
Greatness of France.’7 Kortom, de gehele 
Engelse handel zou verloren gaan op het 
moment dat er niets gedaan werd aan 
de vereniging van Frankrijk en Spanje. 

5  Onnekink, De Vrede van Utrecht. 
6  D. Defoe, The Duke of Anjou’s 
Succession further consider’d, (Londen 1701) 
Pamfletnummer: 14605.
7  Defoe, The Duke of Anjou’s, 23.

Andere pamflettisten zagen het ge-
vaar niet zo zeer in de verzwakking van 
de Engelse economie maar juist in de 
groei van die van Frankrijk. In het in 
1702 geschreven pamflet ‘Anguis in 
Herba: or the Fatal Consequences of a 
Treaty with France’8 gaat het voorna-
melijk over het gevaar wanneer er geen 
oorlog maar juist een vredesovereen-
komst tussen de zeemogendheden, En-
geland en de Republiek, en Frankrijk 
zou komen. Filips van Anjou als koning 
van Spanje erkennen zou er voor zor-
gen dat Frankrijk zich kon sterken met 
de rijkdom van het Spaanse wereldrijk, 
zodat het uiteindelijk onverslaanbaar 
zou worden. ‘Shall we by an inglorious 
Treaty, add the Trade and Treasure of 
Spain and the Indies, to the already exor-
bitant Power of France? [...] that she may 
reduce Us, and all Europe to a State of 
Slavery?’9 Handel en economie speelden 
dus een grote rol bij het bewaren van 
het machtsevenwicht in Europa en in 
het bijzonder bij het beteugelen van ‘the 
exorbitant power of France’, een term die 
veelvuldig gebruikt werd in discussies 
over de Balance of Power.

Balance of Religion
Het streven van Lodewijk XIV naar een 
Universele Monarchie werd vaak in ver-

8  H. Maxwell, Anguis in Herba; or, The 
fatal Consequences of a Treaty with France, 
(Londen 1702) Pamfletnummer: 14662.
9  Maxwell, Anguis in Herba, 65.
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band gebracht met het roomse katholi-
cisme. Zo sprak Daniel Defoe in zijn al 
genoemde pamflet over de Franse wens 
‘to establish an Universal Monarchy, and 
to root out what they call the Northern 
Heretic.’10 Deze tegenstelling van Paapse 
Zuid-Europeaan versus de protestantse 
Northern Heretic kwam veelvuldig voor. 
Men maakte zich ernstig zorgen over 
wat de vereniging van Frankrijk en 
Spanje zou betekenen voor het protes-
tantisme in Europa. De enige protes-
tantse staten die nog enige rol van be-
tekenis speelden op het Europese toneel 
waren Engeland en de Republiek. In 

10  Defoe, The Duke of Anjou’s, 24.

1701 verscheen ‘The Danger of the Pro-
testant Religion consider’d’11 dat uitvoe-
rig inging op het gevaar voor het pro-
testantisme in Europa. De schrijver zag 
het dan ook als de taak van Engeland 
om de katholieken in Europa te ver-
delen. Als de katholieken zich zouden 
verenigen zouden ze het protestantisme 
van de kaart vegen. Dat zat immers in 
de aard van katholicisme en de Univer-
sele Monarchie. Samen met de katho-
lieke Habsburgse keizer ten strijde trek-
ken was volgens de auteur dan ook ‘the 
only possible Means to prevent the Union 
between the Popish Powers of Europe, and 
therein the Ruin of the Protestants.’12 Ten 
strijde trekken met de zwakste speler 
tegen de hegemoniale bedreiging, een 
basisprincipe van de Balance of Power 
theorie, werd hier dus voorgesteld om 
een godsdienstoorlog te voorkomen.

Engeland als Balancer-state
Veel pamflettisten voerden de onwettig-
heid van de troonsbestijging van Filips 
van Anjou aan om Engels ingrijpen 
te rechtvaardigen. Zelfs al zouden de 
Bourbons recht hebben op de Spaanse 
troon, dan zouden de vader van Filips 
van Anjou, de Dauphin, en Filips ou-
dere broer, de hertog van Bourgondië, 

11  Anon, The Danger of the Protestant 
Religion consider’d, (Londen 1701) 
Pamfletnummer: 14542.
12  Anon, The Danger of the Protestant 
Religion, 24.

The Danger of the Protestant Religion consider’d
Bron: http://www.indiana.edu/~liblilly/defoe/danger_

images.html

http://www.indiana.edu/~liblilly/defoe/danger_
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nog steeds eerder in aanmerking moe-
ten komen voor de Spaanse troon. In 
‘An Argument for War’, gepubliceerd in 
1701, werd zelfs gesteld dat de succes-
sie onrechtmatig was omdat de Spaanse 
Cortes, het parlement, er geen toestem-
ming voor had gegeven. Wat vergeten 
werd was dat het in Engeland misschien 
zo werkte, maar dat dit in Spanje niet 
het geval was. Toch was dit volgens de 
auteur reden genoeg om het testament 
van Karel II onrechtmatig te verkla-
ren.13 

Een andere veel voorkomende ma-
nier waarop Balance of Power retoriek 
werd ingezet om een oorlog met Frank-
rijk te rechtvaardigen was Engelands 
rol als Balancer-state. Deze rol was voor 
veel Engelsen iets waar ze trots op wa-
ren en wat dus ook waargemaakt moest 
worden. In het in 1701 gepubliceerde 
‘The best Choice of Parliament-Men con-
sidered’14 gaf de auteur een stemadvies 
betreffende de op handen zijnde parle-
mentsverkiezingen. Er hing veel af van 
deze verkiezingen; ‘the Eyes of all Europe 
are fix’d upon you; you have the Balance 
of Power in your Hands, and may turn 
the Scales to which side you please.’15 In 
hetzelfde jaar verscheen ‘The Treaty of 

13  Anon, An Argument for War, (Londen 
1701), 13.
14  Anon, The best Choice of Parliament-
men considered, (Londen 1701) 
Pamfletnummer: 14555.
15  Anon, The best Choice, 6.

Partition defended’16 waarin de schrij-
ver stelde dat Engeland de historische 
taak had om de Universele Monarchie 
te bestrijden en het Protestantisme te 
beschermen. Dit deed hij met de vol-
gende metafoor: ‘Here stands a huge Tree 
[Frankrijk], that with its troublesome 
Shade disturbs all the Lower Wood. […] 
‘tis high time to think of Lopping off some 
of his vexatious Branches and keep them 
within more moderate Bounds.’17 Voor 
veel Engelsen was het behouden van de 
machtsbalans in Europa simpelweg een 
prestigekwestie en op zichzelf dus al re-
den genoeg om zich in een oorlog met 
Frankrijk te storten.

Angst voor de Pretender
Toch was er nog steeds geen consensus 
over Engelse deelname aan de oorlog. 
Hier kwam in de herfst van 1701 abrupt 
een einde aan met de zwaarste provoca-
tie van Lodewijk XIV tot dan toe. Lode-
wijk besloot om de  Pretender, de zoon 
van de in 1688 door Willem III verdre-
ven koning Jakobus II, te erkennen als 
rechtmatige erfgenaam van de Engelse 
troon. Willem III had geen kinderen en 
bij zijn overlijden zou de Engelse troon 
overgaan op zijn schoonzus Anna. Zij 
was echter ook kinderloos dus was het 
parlement al geruime tijd op zoek naar 

16  Anon, The Treaty of Partition 
defended, (Londen 1701) Pamfletnummer: 
14597.
17  Anon, The Treaty of Partition, 21.
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een geschikt protestants vorstenhuis dat 
na haar de Engelse troon over kon ne-
men. De beste kandidaat werd gevon-
den in een Duitse keurvorst, George 
van Hannover. In 1701 werd hij met de 
Act of Settlement bekrachtigd als volgen-
de in lijn voor de Engelse troon.18 Waar 

men in sommige 
gevallen de Spaanse 
opvolgingskwestie 
nog wel wilde be-
schouwen als een 
ver-van-mijn-bed-
show en een kwes-
tie waar Engeland 
in principe niets 
mee te maken had, 
was dat bij de Han-
noveriaanse succes-
sie een heel ander 
verhaal. Niemand 
kon nu garanderen 
dat Lodewijk XIV 
zich niet ook met 
de Engelse successie 

zou gaan bemoeien en Engeland, net 
als Spanje, in een Franse marionetstaat 
wilde veranderen. Waar mensen zich 
in eerste instantie nog voornamelijk 
druk maakten om de handel was er nu 
een acute bedreiging voor het voortbe-
staan van Engeland. In de woorden van 
Daniel Defoe: ‘the next, and indeed the 
main thing to be done for our security, is 

18  G. Clark, The Later Stuarts 1660-
1714, (Oxford 1956), 189-190.

to bring France to such a condition, that 
she hall not be able either to impose that 
Pretender upon us, or to Support or In-
courage any of our future Princes in their 
Arbitrary Designs against us.’19 Zelfs toen 
Engeland volgens de publieke opinie in 
een staat van acute dreiging verkeerde 
bleef men het handhaven van de Ba-
lance of Power zien als de meest voor de 
hand liggende oplossing voor het pro-
bleem. 

Koning Willem III overleed in 1701 
na een val van zijn paard toen deze over 
een molshoop struikelde. Hij werd op-
gevolgd door zijn schoonzuster Anna en 
zij besloot in 1702 om eindelijk de oor-
log te verklaren aan Frankrijk en Spanje. 
Met Willem in gedachte verklaarde zij 
‘to enter into solemn Treaties of Allyance 
with the Emperor of Germany, the States 
general of the United Provinces, and other 
Princes and Potentates, for reducing the 
Exorbitant Power of France.’ Dit alles 
werd gedaan voor ‘the Preservation of the 
Liberties and Ballance of Europe.’20 Het 
principe van de Balance of Power vond 
dus vanuit de pamfletten een weg naar 
de officiële oorlogsverklaring van En-
geland aan Lodewijk XIV. Gedurende 
de hele Spaanse Successieoorlog zou de 
buitenlandpolitiek van Engeland in het 
teken blijven staan van het waarborgen 

19  D. Defoe, The Dangers of Europe, 
from the growing Power of France, (Londen 
1702) Pamfletnummer: 14661,  42-43.
20  Oorlogsverklaring Engeland, 
(Edinburgh 1702).
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van de Europese machtsbalans. Bij de 
sluiting van de Vrede van Utrecht in 
1713 kon men dan ook met zekerheid 
zeggen dat hetgeen waar de Engelse pu-
blieke opinie zo bezorgd over was, het 
economische, religieuze en politieke 
gevaar van Frankrijk, succesvol was 
bestreden. Dankzij de grote rol van de 
pamfletten en de publieke opinie had 
Engeland diens reputatie als Balancer-
state waargemaakt, een rol die Engeland 
eeuwenlang zou blijven vervullen.<<
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‘Gott erhalte Franz 
den Kaiser, unser 
guten Kaiser Franz!’ 

Historici doen hun onderzoek in stoffige archieven, waar ze eindeloos 

boeken, artikelen en andere geschreven bronnen lezen. Het kan ech-

ter anders. Ook schilderijen, sculpturen, films en allerlei andersoortige 

niet-tekstuele bronnen kunnen 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.  

Ditmaal wordt dit gedaan door dr. mr. Frans Willem Lantink, docent 

bij de afdeling Politieke Geschiedenis van de Universiteit Utrecht. De 

voornaamste historische interesses van Lantink zijn de moderne Duitse 

geschiedenis, historiografie en politieke ideologieën.. Hij vertelt over 

een muziekstuk van Haydn en hoe deze een rol kan spelen in de perio-

disering van de lange negentiende eeuw, alsmede zijn eigen ontwikke-

ling als historicus.

Frans Willem Lantink
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Joseph Haydn en de ‘lange achttiende eeuw’
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Het meten van de tijd is het begin van 
de bewuste geschiedenis: vanuit het 
smalle breekpunt van het heden was er 
opeens een verleden en een toekomst 
waar te nemen. Een historicus wil de 
tijd niet alleen meten, maar ook wegen. 
Hierin is chronologie van groot belang, 
bijvoorbeeld door de reconstructie van 
dynastieën in het oude China of het 
exacte verloop van de Napoleontische 
oorlogen, maar pas bij de periodise-
ring van de tijd wordt de discussie écht 
spannend. 

Tussen 1997 en 2000 was ik verbon-
den aan het internationale project ‘Kon-

tinuität oder Bruch?’  van het Institut 
für Europäische Geschichte in Mainz, 
over elites tussen 1750 en 1850, de zo-
genaamde Sattelzeit. Sindsdien is mijn 
onderzoek steeds gericht gebleven op 
de geschiedenis en historiografie van 
de achttiende en negentiende eeuw, 
niet enkel van Duitsland, maar ook 
van Italië en Spanje. Een centrale vraag 
hierin is of het tijdperk van de Franse 
Revolutie en de Napoleontische tijd 
echt de grote cesuur van de Europese 
geschiedenis was. Of kan men spreken 
van een continuïteit van het ancien ré-
gime in de negentiende eeuw? Zelf ben 

Autograaf van Joseph Haydn ‘Gott erhalte Franz den Kaiser‘.
Het muziekfragment is te beluisteren op onze site: aanzet.wordpress.com 
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ik aanhanger geworden van de these dat 
het grote breukvlak zich pas voordeed 
aan het einde van de negentiende eeuw, 
tijdens de tweede industriële revolu-
tie. De these van de lange negentiende 

eeuw, 1789-1914, 
zie ik steeds meer 
als een historiogra-
fische constructie. 
De muziek van 
de Oostenrijkse 
componist Joseph 
Haydn (1732-
1809) vormt voor 
mij een sleutelbron 
in de discussie over 
de overgangsperi-
ode  tussen de acht-
tiende en de negen-
tiende eeuw. 

Haydn is samen 
met Mozart en 
Beethoven één van 

de drie grote Weense klassieke compo-
nisten. Haydn staat voor mij enerzijds 
voor de ‘perfectie van de vorm’ van 
de late achttiende eeuw, maar ander-
zijds wordt de negentiende eeuw ook 
in zijn werk en leven aangekondigd; 
niet als ‘breuk’, maar in een vloeiende 
overgang. Grote vernieuwingen in de 
muziek, zoals de sonatevorm, de sym-
fonie en het strijkkwartet, zijn vooral 
op Haydn terug te voeren. Hier werd 
een absolute ‘klassieke’ vorm bereikt en 
tegelijkertijd een nieuwe emotionaliteit 
van muziek ontdekt. De complete, ro-

mantische, symfonische traditie van de 
negentiende eeuw is voorbereid door 
Haydns laatste symfonieën. Ook Hay-
dns biografie als kunstenaar staat sym-
bool voor de overgang van het ancien 
régime vóór de eeuwwisseling naar de 
nieuwe kunstenaarsstatus van de negen-
tiende eeuw. 

Joseph Haydn was als componist in 
dienst van de hoge aristocratie, de vor-
stelijke Hongaarse magnatenfamilie Es-
terházy. Van 1760 tot 1790 verbleef hij 
in Fürstendienst op het familieslot in Ei-
senstadt, zonder dat hij de mogelijkheid 
had tot reizen. Na de dood van vorst 
Nicolaas I Esterházy verkreeg Haydn de 
mogelijkheid zelf vrij contracten aan te 
gaan. In de jaren negentig van de acht-
tiende eeuw werd het hierdoor mogelijk 
dat Haydn grote artistieke en commer-
ciële triomfen in Londen beleefde. Hij 
werd  een voorbeeld voor de geslaagde 
componisten in de negentiende eeuw. 
Dit beeld van de “vrije kunstenaar” kan 
echter omgedraaid worden. Hoewel hij 
in dienst was van een vorstenfamilie in 
de provincie, ver van Wenen, kon Hay-
dn toch beschikken over één van de bes-
te orkesten van Europa en had hij voor 
een kunstenaar van zijn kaliber het best 
mogelijke ‘laboratorium’. Hierdoor kon 
hij uitgroeien tot één van de produc-
tiefste componisten van de achttiende 
eeuw. De kwaliteit van Haydn is daar-
naast op een heel ander gebied duide-
lijk te horen: ‘Die Sieben letzten Worte 
unseres Erlösers am Kreuze’, een werk 
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dat Haydn schreef voor een grotkerk 
in Cádiz, is wellicht de laatste – over-
tuigende! – religieuze muziek vóór de 
secularisatie van de negentiende eeuw.

Een belangrijk onderdeel van de 
these van de lange negentiende eeuw 
is het accent op de moderniteit van het 
nationalisme (Hobsbawn). Hier laat de 
muziek van Haydn zien dat de over-
gang naar het moderne nationalisme 
complex verliep. Haydn is namelijk 
de componist van de melodie van het 
huidige Duitse volkslied, maar de ge-
schiedenis van dit lied is bijzonder gril-
lig. Tot 1952 klonk bij de compositie 
van Haydn het Deutschlandslied van 
Hoffmann von Fallersleben. De eerste 
strofe ‘Deutschland, Deutschland über 
alles, Über alles in der Welt’, en ook 
de frase ‘Von der Maas bis an die Me-
mel’, was na de Tweede Wereldoorlog, 
zacht gezegd, niet meer zo opportuun. 
Daarom wordt nu alleen de derde strofe 
Einigkeit und Recht und Freiheit gezon-
gen. Echter niet het Nazi-regime, maar 
de sociaaldemocratische rijkspresident 
Friedrich Ebert van de Republiek van 
Weimar had de tekst en melodie in 
1922  gekozen als democratische herin-
nering aan het Duitse vrijheidsstreven 
van de negentiende eeuw. Wanneer we 
terugkeren naar de componist en de 
originele insteek van de melodie, zien 
we dat er nog een historische laag onder 
ligt.   De oorsprong van de melodie was 
namelijk niet het Duitse nationalisme, 
maar een heel ander patriottisme: die 

van het huis Habsburg. 
In de strijd tegen het revolutionaire 

Frankrijk wilde een Oostenrijkse gene-
raal als tegenontwerp voor de Marseil-
laise een patriottisch lied voor de ver-
binding van ‘het 
volk’ van de Oos-
tenrijkse Erflanden 
met het ‘Huis Oos-
tenrijk’. De com-
ponist Haydn kreeg 
in 1797  daarom de 
opdracht voor de 
muziek en liet zich 
daarbij inspireren 
door het ‘God save 
the King’ dat hij 
zojuist in Londen 
gehoord had. De 
tekst ‘Gott erhalte 
Franz den Kaizer’ werd geschreven voor 
Franz II, die (toen) nog  geen keizer was 
van Oostenrijk , maar wel de (laatste!) 
keizer van het Heilige Rooms-Duitse 
Rijk, dat in 1806 werd opgeheven in 
de Napoleontische herordening van 
de Duitse statenwereld. In 1804 nam 
Franz II als voorzorgsmaatregel tegen 
het keizerlijk snobisme van Napoleon 
óók de titel Keizer van Oostenrijk aan 
en werd hij zowel Franz II, als Franz I 
van het nieuwe keizerrijk. Hoewel de 
tekst nog geheel in de geest van het an-
cien régime was, wees de keuze op zich 
voor een eigen, nationale hymne naar 
de toekomst. De briljante uitvoering 
van Haydns melodie is overigens te 

Het 
belang van 
Haydn op 
historisch 
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moet niet 
onderschat 
worden
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horen in de vier variaties erop in zijn 
Kaiserquartett (Hoboken 77), voorna-
melijk in de laatste variatie in mineur.

De levendige geschiedenis rond de 
muziek van Haydn is al reden genoeg 
om de Kaisershymne als ‘beeldbron’ te 
kiezen. Maar er is voor mij ook een per-
soonlijk argument: Haydn was altijd 
al één van mijn favorieten, maar is in 
de afgelopen tijd, in een tijd van rouw, 
mijn lievelingscomponist geworden. 
Waarom? De muziek van Haydn is zeer 
geestrijk, inventief, levendig maar ook 
transcendent. In de latere negentiende 
eeuw werd Haydn enkel als een soort 
lichte opmaat (‘vrolijke rococo’) tot het 
‘grote genie’ Beethoven gezien. Niets 
is echter minder waar, zoals ook in de 
recente musicologische herwaardering 
van Haydn zichtbaar wordt.  Het be-
lang van Haydn op historisch vlak moet 
niet onderschat worden: zijn muziek is 
duidelijk te verbinden met de these van 
de ‘lange achttiende eeuw’. Het late 
ancien régime was niet een decadent – 
frivool – bouwsel, maar ook een grote, 
culturele bloeiperiode, waar de vroege 
negentiende eeuw op voortbouwde.<<   

Het muziekfragment is te beluisteren 
op onze site: aanzet.wordpress.com
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Freeport-McMoRan in 
Papua
Een mijngigant gedwongen tot verantwoord ondernemerschap

Jeanrique Fahner

Het Amerikaanse mijnbedrijf Freeport-McMoRan heeft sinds de 
aanleg van een goud- en kopermijn in de Indonesische provincie Pa-
pua te maken gehad met protesten tegen zijn aanwezigheid in de re-
gio. Het bedrijf heeft zich hier decennialang niets van aangetrokken, 
maar in de jaren negentig wijzigde Freeport zijn koers. Het bedrijf 
startte met programma’s die de ecologische, sociale en economische 
zorgen van de bevolking serieus namen en compensatie boden. Ver-
schillende wetenschappers suggereren dat de gewelddadige protes-
ten tegen Freeport de oorzaak zijn van de koerswijziging. Dit artikel 
betoogt echter dat er ook andere, meer plausibele verklaringen ge-
geven kunnen worden.
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In het geïsoleerde berggebied van de In-
donesische provincie Papua beheert het 
Amerikaanse mijnbedrijf Freeport-Mc-
MoRan de grootste goudmijn ter we-
reld. Decennialang opereerde Freeport 
in Papua zonder veel aandacht te beste-
den aan de ecologische en sociaal-eco-
nomische gevolgen van de mijnbouw. 
Dit leidde tot grote protesten onder 
de lokale bevolking, de Amungme, en 
de rebellenbeweging Organisasi Papua 
Merdeka (OPM). Gezamenlijk orga-
niseerden zij gewelddadige protesten 
tegen Freeport, die het bedrijf geregeld 
dwongen de mijn te sluiten tot het In-
donesische leger de rust hersteld had. 
Rond het midden van de jaren negentig 
begon Freeport meer aandacht te beste-
den aan de bezwaren van de lokale be-

volking. De directie realiseerde zich dat 
ze een maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid had ten aanzien van de sociaal-
economische en ecologische  gevolgen 
van de mijnbouw.1 Was deze koerswij-
ziging het gevolg van toenemende pro-
testen van de Amungme en de OPM? 
Of bieden andere vormen van pressie, 
zoals negatieve publiciteit en juridi-
sche maatregelen, een betere verkla-
ring voor Freeports beleidswijzigingen 

1 P.A. Rifai-Hasan, ‘Development, 
power, and the mining industry in Papua: 
a study of Freeport Indonesia’, 89 Journal 
of Business Ethics 2 (2009) 129-143, 138. 
Zie voor het begrip ‘maatschappelijk 
verantwoord ondernemen’ o.a. Kenneth E. 
Goodpaster (red.), Corporate responsibility. 
The American experience (Cambridge 2012).

Locatie van de Grasbergmijn.
Bron: akrockefeller.com
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in het midden van de jaren negentig?2 
Kortom, waarom was Freeport in het 
midden van de jaren negentig tot deze 
koerswijziging bereid?

Freeports koerswijzigingen in 
de jaren negentig
In de jaren zestig slaagde Freeport erin 
een voordelig mijncontract te sluiten 
met het Indonesische regime van Su-
harto.3 In 1967 begon de winning van 
goud- en kopererts op de zogenaamde 
Ertsberg en in 1988 opende Freeport 
een tweede, grotere mijn, de zoge-
naamde Grasberg. Beide mijnen bleken 
uitzonderlijk winstgevend en leverden 
gigantische opbrengsten op voor zowel 
het bedrijf als de Indonesische overheid. 
Tegelijkertijd had de ertswinning grote 
gevolgen voor de natuurlijke omgeving 
van de mijnen en voor de oorspronkelij-

2 De koerswijzigingen lijken niet 
afdoende verklaard te kunnen worden 
uit interne ontwikkelingen binnen het 
bedrijf. Zie S. Prakash Sethi e.a., ‘Freeport-
McMoRan Copper & Gold, Inc.: an 
innovative voluntary code of conduct to 
protect human rights, create employment 
opportunities, and economic development 
of the indigenous people’, 103 Journal of 
Business Ethics 1 (2011) 1-30, 6-7.
3 Het moederbedrijf van de Freeport-
groep heet tegenwoordig Freeport-
McMoRan Copper & Gold, Inc. (FCX). 
Gedetailleerde informatie over het bedrijf 
kan op de website www.fcx.com gevonden 
worden. In dit artikel wordt de naam 
Freeport zowel voor het moederbedrijf 
als voor lokale dochterondernemingen 
gebruikt.

ke inwoners van het gebied, de Amung-
me. Zij werden niet geraadpleegd toen 
Freeport en de Indonesische overheid 
hun contract sloten. De aanspraken 
van de Amungme op het grondgebied 
werden genegeerd, terwijl de aanleg 
van de open mij-
nen en ontzagwek-
kende infrastructu-
rele voorzieningen 
leidde tot grote 
schade aan het voor 
de Amungme hei-
lige berglandschap. 
Daarnaast had 
het dumpen van 
mijnafval, de resi-
duen van omhoog-
gewerkte ertsen 
waaraan het goud 
en koper onttrok-
ken waren, grote 
gevolgen voor de 
rivierdelta’s ten zui-
den van de mijnen. Freeport betoogde 
dat de dumping enkel een versnelling 
van natuurlijke processen betekende, 
maar in werkelijkheid leidde deze 
manier van werken tot verzilting en 
overstromingen in de laaglanden. De 
mijnbouw had ook grote sociaal-eco-
nomische gevolgen. In samenwerking 
met de Indonesische regering zorgde 
Freeport ervoor dat de oorspronkelijke 
bewoners van het berggebied naar la-
ger gelegen gebieden verhuisd werden. 
De Amungme konden hierdoor hun 

Voor buiten-
staanders was 
er nauwelijks 
onderscheid 
tussen 
leger en 
veiligheids-
personeel van 
het bedrijf

http://www.fcx.com
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traditionele zelfvoorzienende levens-
wijze niet voortzetten. Protesten tegen 
Freeport werden door het Indonesische 
leger gewelddadig neergeslagen, waarbij 
het bedrijf het leger van allerlei prak-
tische steun voorzag. Volgens de Aus-
tralische onderzoeker Denise Leith was 
de relatie tussen het leger en Freeport 
zo nauw dat buitenstaanders nauwelijks 
onderscheid konden maken tussen het 
leger en het veiligheidspersoneel van 
het bedrijf.4

Rond het midden van de jaren ne-
gentig vond een koerswijziging plaats 
in het beleid van Freeport. Het be-
drijf begon zich te realiseren dat de 
ecologische, sociale en economische 
zorgen van de lokale bevolking seri-

4 Denise Leith, The politics of power. 
Freeport in Suharto’s Indonesia (Honolulu 
2003) 232.

eus genomen moesten 
worden. In antwoord 
op deze zorgen richtte 
Freeport twee fondsen 
op: het Land Rights 
Fund, dat compensatie 
voor onteigende grond 
moest gaan leveren, en 
het One Percent Fund, 
dat één procent van de 
jaarlijkse opbrengst van 
Grasberg zou besteden 
aan ziekenhuizen, kli-
nieken, scholen, beur-
zen en noodhulp. Om 
de ecologische schade 

van de mijnbouw te beperken, ontwik-
kelde Freeport een nieuw systeem van 
dammen in de benedenloop van de ri-
vier waarin het mijnafval gestort werd. 
Tenslotte begon Freeport zich ook 
publiekelijk te distantiëren van het In-
donesische leger. Met een als eenmalig 
bedoelde subsidie van 35 miljoen dollar 
probeerde het bedrijf het leger in staat 
te stellen voor eigen voorzieningen in 
het mijngebied te zorgen. Het eigen 
veiligheidspersoneel kreeg een verplich-
te voorlichting over mensenrechten en 
diende een verklaring hierover te on-
dertekenen. De koerswijzigingen van 
de jaren negentig tonen dat Freeport 
bereid was geworden zich meer als ver-
antwoord ondernemer op te stellen in 
Papua. Binnen het bedrijf groeide het 
besef dat de formele legaliteit van de 
mijnbouw niet voldoende was om ook 

De bovengrondse krater van de Grasbergmijn. 
Bron: http://westpapuabackground.files.wordpress.com.

http://westpapuabackground.files.wordpress.com
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de legitimiteit ervan te garanderen. Was 
dit besef het gevolg van toenemende 
protesten en demonstraties in het mijn-
gebied?

Gewelddadig protest
De eerste contacten tussen Freeport 
en de Amungme waren voorzichtig, 
maar over het algemeen vriendelijk.5 
Dit veranderde snel toen het bedrijf 
daadwerkelijk met de mijnbouwpro-
jecten begon. De Amungme raakten 
teleurgesteld toen bleek dat Freeport 
zich met goedkeuring van de Indonesi-
sche overheid meester maakte van hun 
grondgebied, zonder dat ze daar enige 
compensatie voor ontvingen. Geduren-
de de jaren zeventig en tachtig kwam 
het verzet verschillende malen tot een 
gewelddadige uitbarsting, waarbij de 
protestvoerders toegangswegen blok-
keerden, gebouwen in brand staken en 
pijpleidingen vernielden.

In deze periode begon ook de on-
afhankelijkheidsbeweging Organisasi 
Papua Merdeka (OPM) zich tegen de 
aanwezigheid van Freeport te verzetten. 
Deze beweging, die ook tegenwoordig 
nog actief is, bestrijdt de incorpora-
tie van Papua in Indonesië en is een 
voortvloeisel van het onafhankelijk-
heidsstreven dat reeds onder de Neder-
landse overheersing van het toenma-

5 Forbes Wilson, The conquest of copper 
mountain (New York 1981) 299.

lige Nieuw-Guinea wijdverbreid was 
onder de inheemse bevolking. Nadat 
het bestuur van de regio in 1963 werd 
overgedragen aan Indonesië en deze 
overdracht in 1969 door een omstre-
den referendum bekrachtigd werd, 
ontwikkelde de OPM zich als een mi-
litante verzetsbeweging die gekant was 
tegen de Indonesische aanwezigheid in 
Papua.6 De Freeportmijn werd al snel 
één van de belangrijkste doelwitten van 
de OPM. In de ogen van de beweging 
stond de mijn symbool voor de Indo-
nesische onderdrukking van de Papua’s 
en de roof van hun natuurlijke grond-
stoffen. Samen met de lokale bevolking 
probeerde de OPM door middel van 
gewelddadig protest een einde te ma-
ken aan de mijnbouw. In de jaren ze-
ventig en tachtig werden de protesten 
door het Indonesische leger geweld-
dadig neergeslagen. Door middel van 
represailles tegen de lokale bevolking 
en bombardementen op dorpen wist 
het leger de opstandelingen steeds voor 
enige tijd af te schrikken.

In de zomer van 1994 kwam het 
protest tegen Freeport tot een nieuwe 

6 Zie hierover verder o.a. Jim Elmslie, 
Irian Jaya under the gun. Indonesian 
economic development versus West Papuan 
nationalism (Honolulu 2002); Pieter 
Drooglever, Een daad van vrije keuze. De 
Papoea’s van westelijk Nieuw-Guinea en 
de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht 
(Amsterdam 2005); Esther Heidbüchel, 
The West Papua conflict in Indonesia. Actors, 
issues and approaches (Wettenberg 2007).
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uitbarsting. De OPM organiseerde se-
paratistische demonstraties in de Tsinga 
Vallei, ongeveer 60 kilometer verwij-
derd van de Grasbergmijn. Tijdens deze 

demonstraties werd 
de Morgenster gehe-
sen, de verboden vlag 
van de onafhankelijk-
heidsbeweging. Bo-
vendien voerden de 
rebellen, gewapend 
met pijl en boog en 
enkele machinege-
weren, aanvallen uit 
op Indonesische le-
gerposten. Kelly Kw-
alik, de toenmalige 

leider van de OPM, 
verklaarde dat ook Freeport zou wor-
den aangevallen aangezien het mijnbe-
drijf de volken van Papua had beroofd 
en uitgebuit.7 Het Indonesische leger 
stuurde versterkingen naar de regio 
en de gevechten tussen het leger en 
de OPM breidden zich uit. Op kerst-
morgen 1994 trok een grote volksme-
nigte uit de omringende dorpen naar 
de door Freeport gebouwde mijnstad 
Tembagapura. Ze droegen traditionele 

7 Australian Council for Overseas Aid, 
‘Trouble at Freeport. Eyewitness accounts 
of West Papuan resistance to the Freeport-
McMoRan mine in Irian Jaya (West 
Papua), Indonesia and Indonesian military 
repression: June 1994-1995’ (1995), 
beschikbaar via UTWatch, http://www.
utwatch.org/corporations/freeportfiles/
acfoa.html.

wapens en zongen strijdliederen terwijl 
ze de Morgenster met zich meedroegen. 
Onverwachts opende het Indonesische 
leger het vuur op de demonstranten. 
Tientallen burgers werden daarbij ge-
dood. In het voorjaar van 1996 sloeg 
de OPM opnieuw toe door een groep 
wetenschappers tijdens een expeditie 
te gijzelen. De leider van de gijzeling, 
Kwalik, eiste onafhankelijkheid voor 
Papua en een beëindiging van Freeports 
mijnbouw. Terwijl het Indonesische le-
ger de gijzelaars ontzette door middel 
van een grootschalige militaire cam-
pagne, braken nieuwe protesten uit in 
het Freeportgebied. Duizenden Papua’s 
vielen de gebouwen en infrastructuur 
van het bedrijf aan. Freeport was ge-
noodzaakt de mijn enige tijd te sluiten 
totdat het Indonesische leger de orde 
had hersteld. Op dat moment was het 
mijngebied één van de meest gemilita-
riseerde zones van Indonesië geworden.

Verschillende wetenschappers heb-
ben gesuggereerd dat Freeports be-
leidswijzigingen van de midden jaren 
negentig een antwoord vormden op 
het gewelddadige protest dat in de ja-
ren 1994-1996 plaatsvond.8 Zowel 
de Amungme en de OPM waren ver-
ontwaardigd over het optreden van 
Freeport en wilden dat de mijn gesloten 

8 Zie bijv. P.A. Rifai-Hasan, 
‘Development, power, and the mining 
industry in Papua: a study of Freeport 
Indonesia’, 89 Journal of Business Ethics 2 
(2009) 129-143, 135.
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zou worden. De oprichting van de 
fondsen en de verdere beleidswijzi-
gingen kunnen gezien worden als 
een concessie van het bedrijf aan 
de oorspronkelijke bevolking van 
het mijngebied. In een rapport uit 
1996 verklaarde Freeport inder-
daad dat het bedrijf zijn ontwik-
kelingsbeleid wilde wijzigen na de 
‘onlusten’: ‘company executives, 
Indonesian Government officials 
and tribal leaders have met on several 
occasions since these disturbances to 
discuss issues related to development 
at and around the mine site, the effect 
of development on the indigenous peo-
ple, and the opportunities available to 
the indigenous people to participate in 
and benefit from that development’.9 
Het sussen van de spanningen was in 
Freeports belang, zeker omdat de pro-
testen leidden tot grote materiële scha-
de aan de faciliteiten van het bedrijf en 
tot onderbrekingen van het productie-
proces. 

Toch is het twijfelachtig of Freeport 
zich werkelijk bedreigd voelde door het 
gewelddadige protest van de Amungme 
en de OPM. Het bedrijf kon altijd ver-
trouwen op de bescherming van het In-
donesische leger, waarvan de militaire 
suprematie buiten kijf stond. De OPM 

9 Freeport-McMoran Copper & 
Gold, ‘Annual securities and exchange 
report, 1996’, beschikbaar via Freeport, 
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.
zhtml?c=63811&p=irol-sec.

kon het leger weliswaar dwarszitten met 
een guerrilla vanuit de jungle, maar een 
militaire overwinning van de opstan-
delingen was uitgesloten. Het voortbe-
staan van Freeports investeringen was 
daarom nooit werkelijk in gevaar. Het 
bedrijf presenteerde de beleidswijzigin-
gen van het midden van de jaren negen-
tig weliswaar als een tegemoetkoming 
aan de inheemse bevolking, maar ver-
trouwde in werkelijkheid waarschijn-
lijk vooral op de aanwezigheid van het 
Indonesische leger. Het gewelddadige 
protest alleen voldoet daarom niet als 
verklaring voor Freeports koerswijzigin-
gen.

Negatieve publiciteit
In de wetenschappelijke literatuur 
over Freeport is de toenemende kri-
tiek van NGO’s en internationale me-
dia de meest genoemde verklaring voor 
Freeports overgang naar verantwoord 
ondernemerschap. Volgens de Aus-

Rebellen van de OPM met de Morgenster in 2009. 
Bron: AFP Photo / Banjir Ambarita

http://phx.corporate-ir.net/phoenix
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tralische wetenschapper Denise Leith 
bestaat dit idee ook binnen het bedrijf 
zelf: ‘[s]ome within the company have 
grudgingly and unofficially acknowl-
edged that credit must be given to the 
activism of the NGOs because that ac-
tivism forced the company to accept 
social responsibility’.10 In het midden 
van de jaren negentig slaagden sommi-
ge NGO’s er inderdaad in de aandacht 
van internationale media op Freeport te 
vestigen.

Vóór die tijd was het voor NGO’s 
moeilijk om effectief campagne te voe-
ren tegen Freeport, omdat ze een gebrek 
hadden aan informatie vanuit het mijn-
gebied. De NGO WALHI, een coalitie 
van Indonesische milieugroeperingen, 
had bijvoorbeeld moeite om de geruch-
ten van ernstige milieuvervuiling door 
Freeport te staven met bewijs uit het 
gebied. De toegang tot de zone werd 
zwaar bewaakt en zonder toestemming 
van het bedrijf kon niemand de mijn 
bezoeken. Internationale journalisten 
werden enkel toegelaten wanneer zij be-
reid waren door Freeport geëscorteerd 
te worden en van de faciliteiten van 
het bedrijf gebruik te maken. De oor-
spronkelijke bewoners van het gebied 
waren veelal ongeletterd en beschikten 
niet over communicatiekanalen met de 
buitenwereld. Bovendien trachtten de 
autoriteiten de Papua’s door intimida-

10 Denise Leith, The politics of power. 
Freeport in Suharto’s Indonesia (Honolulu 
2003) 132.

tie het zwijgen op te leggen. Het gevolg 
was dat Freeport binnen de zone kon 
opereren zonder onafhankelijk toezicht 
door NGO’s of media.11

De Australische organisatie Austra-
lian Council for Overseas Aid (ACFOA) 
wist Freeports onaantastbaarheid in 
1995 te doorbreken. In april publi-
ceerde ACFOA een rapport met de titel 
‘Trouble at Freeport’ waarin verschil-
lende ooggetuigenverslagen van de op-
standen van 1994 waren opgenomen. 
Het rapport beschreef onder meer hoe 
het veiligheidspersoneel van Freeport in 
samenspel met het Indonesische leger 
had geschoten op de betogers in Tem-
bagapura. Volgens de ACFOA waren 
deze verschrikkingen ‘but the latest in 
a history of bad relations between Free-
port Indonesia and the local Amungme 
people whose traditional lands were ap-
propriated when the mine commenced 
in 1967’.12 Het rapport benadrukte 
hoe moeilijk het was geweest om spe-
cifieke details over het functioneren van 
Freeport te verkrijgen. Een onbekende 
had het rapport gefaxt naar Matthew 

11 Al Gedicks, Resource rebels. Native 
challenges to mining and oil corporations 
(Cambridge 2001) 99.
12 Australian Council for Overseas Aid, 
‘Trouble at Freeport. Eyewitness accounts 
of West Papuan resistance to the Freeport-
McMoRan mine in Irian Jaya (West 
Papua), Indonesia and Indonesian military 
repression: June 1994-1995’ (1995), 
beschikbaar via UTWatch, http://www.
utwatch.org/corporations/freeportfiles/
acfoa.html.

http://www
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Jamieson, een Australische onderzoeker 
met connecties met Papua-activisten. 
Deze vertaalde en bewerkte het docu-
ment en schakelde ACFOA in voor de 
publicatie. 

Het ACFOA-rapport kreeg wereld-
wijde aandacht van-
wege de gedetailleerde 
weergave van de oog-
getuigenverslagen. Ge-
ruchten over mensen-
rechtenschendingen 
in het Freeportgebied 
hadden nu een gezag-
hebbende bevestiging 
gekregen. Opvolgende 
rapporten werden ge-
publiceerd door de 
katholieke kerk van 

Jayapura, de Indonesische mensenrech-
tencommissie Komnas HAM en inter-
nationale mensenrechtenorganisaties. 
Freeport ontkende elke betrokkenheid 
bij de mensenrechtenschendingen die 
in deze rapporten beschreven werden. 
Enkel het Indonesische leger was ver-
antwoordelijk voor de veiligheid in 
het gebied, volgens het bedrijf. Dat 
Freeport wettelijk verplicht was om het 
leger bij te staan met voedsel, transport 
en onderdak betekende niet dat het be-
drijf zelf betrokken was in de conflicten 
tussen het leger en de bevolking.

De betrokkenheid van Freeport bij 
de mensenrechtenschendingen door 
het Indonesische leger is nog altijd een 
controversiële kwestie. Afgezien daar-

van staat vast dat de rapporten van de 
ACFOA en andere organisaties we-
reldwijd de aandacht op Freeport ves-
tigden. Het is aannemelijk dat dit ge-
volgen heeft gehad voor het beleid van 
Freeport. Volgens Denise Leith is de 
toenemende publiciteit over Freeport 
de belangrijkste oorzaak van de koers-
wijzigingen in het midden van de jaren 
negentig. Zij benadrukt dat Freeport 
zich nu internationaal moest verant-
woorden tegenover beschuldigingen 
van mensenrechtenschendingen, mi-
lieuvervuiling en sociaal-economische 
uitbuiting. Het bedrijf kon daardoor 
niet anders dan een meer verantwoord 
beleid gaan voeren, aldus Leith.13 

Toch moet het causale verband tus-
sen negatieve publiciteit en beleid niet 
als vanzelfsprekend worden aangeno-
men. Uit bedrijfskundig onderzoek 
is gebleken dat niet alle bedrijven op 
dezelfde manier reageren op negatieve 
publiciteit. Terwijl sommige bedrijven 
toegeven aan critici, kiezen andere er-
voor om de kritiek te negeren. Daarbij 
is onder meer van belang in hoeverre 
de reputatie van het bedrijf een onder-
scheidend kenmerk is van de geleverde 
producten en in hoeverre reputatie-
schade gevolgen heeft voor de opbreng-
sten van het bedrijf.14 Deze inzichten 

13 Denise Leith, The politics of power. 
Freeport in Suharto’s Indonesia (Honolulu 
2003) 6-7, 101.
14 Debora L. Spar and Lane T. La Mure, 
‘The power of activism. Assessing the 
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suggereren dat de mijnbouw relatief 
ongevoelig is voor negatieve publici-
teit.15 Vanwege de ecologische gevol-
gen die onvermijdelijk aan mijnbouw 
verbonden zijn, hebben bedrijven in 
deze sector vanouds een slecht imago in 
de publieke opinie. De opbrengst van 
mijnbouwbedrijven is echter relatief 
immuun voor consumentenacties zoals 
boycots, aangezien mijnbouwbedrijven 
nauwelijks afhankelijk zijn van particu-
liere consumenten.

In het licht van deze inzichten is het 
twijfelachtig waarom Freeport gevoe-
lig zou zijn geweest voor de negatieve 
publiciteit die in het midden van de 
jaren negentig over het bedrijf werd uit-
gestort. Zelfs wanneer het bedrijf wel 
enig belang had bij een goed imago in 
de publieke opinie, is het niet meteen 
duidelijk waarom het ook bereid was 
om hiervoor kostbare beleidswijzigin-
gen door te voeren, zoals de oprichting 
van de fondsen en de bouw van dam-
men stroomafwaarts van de mijn. Zo-
lang aan de negatieve publiciteit geen 
economische consequenties verbonden 
waren, was deze vermoedelijk slechts 
van beperkt belang voor Freeport.

impact of NGOs on global business’, 45 
California Management Review 3 (2003) 
78-101.
15 Hevina S. Dashwood, The rise of 
global corporate social responsibility. Mining 
and the spread of global norms (Cambridge 
2012) 1-2.

Juridische maatregelen
Sommige van Freeports critici slaagden 
er midden jaren negentig in om pressie 
op het bedrijf uit te oefenen die wél di-
recte financiële consequenties had. Zo 
dagvaardde Tom Beanal, een leider van 
de Amungme, Freeport in april 1996 
voor een rechtbank in de Verenigde Sta-
ten. Zijn aanklacht volgde een serie van 
gelijksoortige rechtszaken in de Ver-
enigde Staten en elders. Hoewel de zaak 
uiteindelijk na jaren van processen door 
Freeport gewonnen werd, bieden inter-
nationale juridische ontwikkelingen in 
de jaren negentig een overtuigende ver-
klaring voor Freeports koerswijzigingen 
in Papua.

Rond 1980 begonnen tal van be-
langenbehartigers in de Verenigde Sta-
ten druk uit te oefenen op westerse 
bedrijven door middel van dagvaar-
dingen in Amerikaanse rechtbanken. 
Door middel van zogenaamde foreign 
direct liability-zaken probeerden deze 
aanklagers westerse bedrijven aanspra-
kelijk te stellen voor schendingen van 
milieu-, arbeids- en mensenrechten be-
gaan door hun dochterbedrijven elders 
in de wereld.16 Men vond de juridische 
basis voor deze aanklachten in een ob-
scure federale wet uit 1789 die bekend 
stond als de Alien Tort Statute. Deze 

16 Halina Ward, ‘Securing transnational 
corporate accountability through national 
courts: implications and policy options’, 
24 Hastings International and Comparative 
Law Review 3 (2000-2001) 451-474.
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wet, oorspronkelijk waarschijnlijk aan-
genomen om Amerikaanse rechtbanken 
rechtsmacht te verschaffen over pirate-
rij en slavenhandel, werd eeuwenlang 
nauwelijks ingeroepen maar in 1980 
herontdekt en op creatieve wijze op 
het handelen van multinationals toege-
past. In de loop van de jaren negentig 
vormde de Alien Tort Statute de basis 
voor spraakmakende processen tegen 
onder meer de Amerikaanse bedrijven 
Texaco en Unocal.17 In dezelfde periode 
vonden vergelijkbare ontwikkelingen 
plaats in Australië, waar het Australi-
sche mijnbouwbedrijf BHP werd ge-
dagvaard vanwege de milieuschade die 
de Ok Tedi-mijn in Papua New Guinea 
veroorzaakte. Na een aantal uitspraken 
ten gunste van de eisers kwamen zij 
met BHP een schikking overeen die 
het bedrijf verplichtte om een compen-
satiefonds op te richten en ecologische 
maatregelen te treffen.18

De juridische ontwikkelingen in de 
Verenigde Staten en Australië leidden 
tot een toenemend risico voor multi-

17 Zie Liesbeth F.H. Enneking, Foreign 
direct liability and beyond. Exploring the 
role of tort law in promoting international 
corporate social responsibility and account-
ability (The Hague 2012). Inmiddels is 
deze toepassing van de Alien Tort Statute ge-
blokkeerd door het Amerikaanse Hoogge-
rechtshof in de uitspraak van 17 april 2013 
in de zaak Kiobel v. Shell.
18 Glenn Banks en Chris Ballard (red.), 
The Ok Tedi settlement: issues, outcomes and 
implications (Canberra 1997).

nationals op aanklachten in hun thuis-
land, zelfs wanneer deze bedrijven zich 
formeel gezien aan de 
wetten van het gast-
land hielden.19 Dit 
risico gold ook voor 
Freeport. Evenals de 
lokale bevolking in 
het Ok Tedi-gebied 
waren de Amungme 
woedend over de 
ecologische en soci-
aal-economische ge-
volgen van de mijn-
bouw door Freeport. 
Toen de situatie in 
Papua in het midden 
van de jaren negentig 
wereldwijde bekendheid kreeg, was een 
aanklacht tegen Freeport in een Ame-
rikaanse rechtbank een zeer reële mo-
gelijkheid geworden. Freeports beleids-
wijzigingen in het midden van de jaren 
negentig zijn goed te verklaren vanuit 
dit risico. Het bedrijf anticipeerde op 
juridische maatregelen die steeds waar-
schijnlijker werden. In 1996 bleek dat 
de Amungme zich inderdaad tot Ame-
rikaanse rechtbanken gingen wenden. 
Tom Beanal eiste een schadevergoeding 

19 David Scheffer en Caroline Kaeb, 
‘The five levels of CSR compliance: the 
resiliency of corporate liability under the 
Alien Tort Statute and the case for a coun-
terattack strategy in compliance strategy’, 
29 Berkeley Journal of International Law 1 
(2010) 334-397.

Er werd 
tegen 
Freeport 
een schade-
vergoeding 
van zes 
miljard 
dollar geëist
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van zes miljard dollar voor de Amung-
me vanwege Freeports betrokkenheid 
bij mensenrechtenschendingen, eco-
terrorisme en culturele genocide. De 
aanklachten werden uiteindelijk na 
jarenlange processen zowel in eerste 
aanleg als in hoger beroep afgewezen. 
Op dat moment had Freeport reeds 
belangrijke koerswijzigingen in Papua 
doorgevoerd.

Rechtszaken waren niet de enige ju-
ridische bedreigingen waar Freeport in 
de jaren negentig mee te maken kreeg. 
Freeports verzekeraar voor politieke ri-
sico’s, de Overseas Private Investment 
Corporation (OPIC), liet het bedrijf in 
de zomer van 1995 weten dat het van 
zins was Freeports polis te beëindigen 
vanwege geruchten over milieuvervui-
ling in Papua. Op 31 oktober besloot 
OPIC om het contract inderdaad op 
te zeggen. Volgens de verzekeraar had 
Freeport de overeenkomst geschonden 
door meer mijnafval te dumpen dan was 
overeengekomen en leidde dit tot onac-
ceptabele ecologische risico’s. De Britse 
wetenschapper Roger Moody betoogt 
dat de opzegging van de polis niet veel 
effect kan hebben gehad op Freeport. 
Volgens hem was de verzekering vooral 
bedoeld om Freeports investeringen te 
beschermen tijdens de riskante beginfa-
se van de mijnbouw. In het midden van 
de jaren negentig was het door OPIC 
verzekerde bedrag van honderd miljoen 
dollar nog slechts een fractie van de to-
tale waarde van Grasberg. Op dat mo-

ment had de verzekering weinig beteke-
nis meer voor Freeport, aldus Moody.20

Toch suggereren de reacties van 
Freeport na de opzegging van de polis 
een ander beeld. Inderdaad bagatel-
liseerde het bedrijf publiekelijk het fi-
nanciële belang van de verzekering. Te-
gelijkertijd startte Freeport echter een 
arbitrageprocedure om de opzegging 
aan te vechten. Daarnaast begon het 
bedrijf met OPIC te onderhandelen, 
hetgeen resulteerde in een akkoord op 
19 april 1996. Hierin zegde Freeport 
toe een fonds op te richten voor eco-
logisch herstel van het mijngebied en 
gaf het bedrijf OPIC de bevoegdheid 
om toezicht te houden op het milieu-
beleid rond Grasberg. Hieruit blijkt dat 
Freeport wel degelijk bereid was om toe 
te geven aan OPICs eisen om de ver-
zekering terug te krijgen. Vermoedelijk 
was de polis juist van groot financieel 
belang voor het bedrijf vanwege de toe-
nemende schade door gewelddadig pro-
test in het mijngebied. In deze context 
was OPIC in staat om succesvol druk 
uit te oefenen op het bedrijf.

Conclusie
Van de drie externe factoren die in dit 
artikel zijn onderzocht lijken juridische 
maatregelen de beste verklaring te zijn 
voor Freeports koerswijzigingen in het 

20 Roger Moody (red.), The risks we 
run. Mining, communities and political risk 
insurance (Utrecht 2005) 9.
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midden van de jaren negentig. Het 
toenemende succes van foreign direct 
liability-zaken in de Verenigde Staten 
en Australië vergrootte het risico op een 
succesvolle aanklacht tegen Freeport 
vanwege het beleid in Papua. Daarnaast 
voerde Freeports verzekeraar OPIC de 
druk in 1995 verder op door de ver-
zekering van het bedrijf te annuleren 
wegens het milieubeleid rond de Gras-
bergmijn. Toegeven aan de externe roep 
om een meer verantwoord beleid was 
in deze context een logische stap voor 
Freeport. De juridische en daarmee fi-
nanciële risico’s van het tot dan toe ge-
voerde beleid waren te groot geworden.

Ook na de koerswijzigingen van 
het midden van de jaren negentig zijn 
Freeports projecten in Papua contro-
versieel gebleven. In december 1998 
publiceerde de Amungme-organisatie 
LEMASA een verbitterde verklaring 
over Freeport: ‘[u]p to today, the min-
ing subsidiary of the giant US corpo-
ration Freeport McMoRan Copper 
and Gold Inc. has failed to make any 
serious attempt to reach a just solution 
to the demands of the Amungme peo-
ple arising from the many sufferings 
that have resulted from the activities 
of Freeport on our ancestral land’.21 
Een tegengestelde visie wordt, vanzelf-

21 LEMASA, ‘Resolution on the lawsuit 
against Freeport’, 12 December 1998, 
beschikbaar via UTWatch, http://www.
utwatch.org/corporations/freeportfiles/
lemasa-981214.html

sprekend, uitgedragen door Freeport. 
Het bedrijf benadrukt dat de erts die 
in Grasberg gewonnen wordt over de 
hele wereld bijdraagt aan economische 
ontwikkeling en vooruitgang. In 1996 
schreef een voormalige leidinggevende 
van Freeport: ‘[t]he cash generated by 
our mine sends ripples flowing out-
ward – first through Irian Jaya, and 
then through the rest of Indonesia’.22 
De vraag of Freeports beleid voldoende 
maatschappelijk verantwoord gewor-
den is, kan moeilijk door een historicus 
beantwoord worden. De idealen van de 
Amungme zijn dermate verschillend 
dat een  werkelijke verzoening tussen 
beide zeer onwaarschijnlijk lijkt. Het is 
echter de vraag of de opbrengsten van 
Freeport boven de belangen van de lo-
kale bevolking gesteld mogen worden. 
<<

22 George A. Mealey, Grasberg. Mining 
the richest and most remote deposit of copper 
and gold in the world, in the mountains of 
Irian Jaya, Indonesia (New Orleans 1996) 
345.

http://www
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Erudiete Pe-
ter Brown wekt 
Late Oudheid 
overtuigend tot 
leven
Jelle Wassenaar

Toen de huidige paus Franciscus en-
kele dagen na zijn verkiezing opriep tot 
een ‘arme kerk voor de armen’ raakte 
hij een gevoelige kwestie waar christe-
nen al sinds de oudheid mee worstelen. 
Wat moet de rol van rijkdom binnen 
de kerk eigenlijk zijn? 

De exorbitant rijke Romeinse aris-
tocraat Pontius Meropius Paulinus (ca. 
354-431) formuleerde in 394 een radi-
caal antwoord op die vraag. Hij maakte 
bekend dat hij al zijn bezit zou verko-
pen. Een jaar later reisde Paulinus af 
naar het altaar van St. Felix bij Nola, 
waar hij een klooster stichtte. Vanaf 
toen leefde hij niet meer in luxueuze 
villa’s, maar samen met zijn monniken 
in donkere kloostercellen. Paulinus gaf 
zijn comfortabele levensstijl op van-
wege zijn geloof. Hij was geïnspireerd 
door de woorden van Jezus Christus te-
gen de rijke jongeman: ‘Als je volmaakt 
wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles 
wat je bezit en geef de opbrengst aan de 
armen; dan zal je een schat in de hemel 
bezitten. […] het is gemakkelijker voor 
een kameel om door het oog van een 
naald te gaan dan voor een rijke om het 
koninkrijk van God binnen te gaan’. 
Paulinus volgde dit gebod van Christus 
naar de letter. Hij was door het oog van 
de naald gekropen. 

Niet iedereen nam Christus’ advies 
aan de rijke jongeman even serieus als 
Paulinus van Nola. De meeste christe-
nen van zijn tijd probeerden ‘een schat 
in de hemel te plaatsen’ middels veel 
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bescheidenere giften aan de armen of 
de kerk. Peter Brown, emeritus profes-
sor aan Princeton University, beschrijft 
op magistrale wijze de impact van deze 
rijkdom op de Latijnse kerk tussen 350 
en 550 na Christus. 

Brown begint zijn boek met een 
beschouwing van de samenhang tus-
sen rijkdom en status in het West-Ro-
meinse Rijk van de vierde eeuw. Tegen 
die achtergrond introduceert hij een 
belangrijk thema waar hij steeds weer 
op terugkomt: het contrast tussen het 
traditionele Romeinse ideaal van het 
schenken aan de stad, en het nieuwe 
christelijke ideaal van het plaatsen van 
een ‘schat in de hemel’ door te geven 
aan de kerk en de armen. 

Brown behandelt dit contrast in de 
daaropvolgende hoofdstukken, middels 
een aantal portretten van invloedrijke 
denkers en schrijvers uit de vierde eeuw. 
Hierbij wordt elke door Brown behan-
delde persoon aangevoerd als de verte-
genwoordiger van een andere perceptie 
van rijkdom en het doel van geld. De 
Romeinse aristocraat Quintus Aurelius 
Symmachus (ca. 340-ca. 402) represen-
teert bijvoorbeeld de denkbeelden van 
traditionele, niet-christelijke Romeinen 
over rijkdom. Hij was bovenal een ‘man 
van zijn stad’. Symmachus gaf zijn aan-
zienlijke rijkdommen niet uit aan de 
armen of de kerk, maar aan magnifieke 
spelen voor de burgers van het Romein-
se volk. Brown zet deze traditionele vi-
sie op rijkdom vervolgens af tegen de 

nieuwe christelijke denkbeelden die in 
de loop van de vierde eeuw ontstonden. 
Daartoe behandelt Brown de levens en 
werken van onder meer Ambrosius van 
Milaan, Augustinus, Paulinus van Nola 
en Hiëronymus.

Deze ‘biografische’ benadering leidt 
niet tot een reeks los van elkaar staande 
portretten. Elke persoon wordt nadruk-
kelijk in de context van zijn of haar tijd 
geplaatst. Dit komt het best naar voren 
in de drie hoofdstukken over Augus-
tinus (354-430), waarin het leven van 
Augustinus voordat hij benoemd werd 
tot bisschop van Hippo wordt behan-
deld. Brown nodigt de lezer uit ‘[…] 
to trace the evolution of Augustine’s 
thought on wealth, religion, and soci-
ety against the various social contexts 
in which he found himself in various 
stages stages of his life’. Brown laat bij-
voorbeeld zien hoe Augustinus’ ervaring 
met de Romeinse patronagesystemen 
zijn latere denkbeelden over rijkdom en 
het kloosterleven heeft beïnvloed. 

Exemplair voor de wijze waarop 
Brown zijn gehele verhaal onderbouwt, 
is dat hij naast de overgeleverde teksten 
van denkers als Augustinus ook veelvul-
dig gebruik maakt van archeologische 
bronnen. Zo laat hij met behulp van 
een opgegraven inscriptie zien welke 
denkbeelden er in de Noord-Afrikaanse 
kerken over rijkdom bestonden. Door-
dat Brown archeologische en tekstuele 
bronnen vakkundig aaneenrijgt weet 
hij een zeer levendig en overtuigend 
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beeld van het Noord-Afrika ten tijde 
van Augustinus te schetsen. De varië-
teit en hoeveelheid van de gehanteerde 
bronnen maakt het immense notenap-
paraat ook een zeer fijn hulpmiddel 

voor de student die zich 
uit interesse of voor een 
scriptie wil inlezen in de 
door Brown behandelde 
periode.

Na een behandeling 
van Augustinus’ Noord-
Afrika en de Pelagiaanse 
controverse beschouwt 
Brown de status van de 
Katholieke kerk in de 
vijfde eeuw. Hij bekri-
tiseert hier de ‘standard 
narratives of the triump-
hant rise of Christianity 

in the Latin West’, waarin de Katho-
lieke Kerk het ondergaande West-Ro-
meinse Rijk redelijk probleemloos 
vervangen zou hebben. Brown betoogt 
met behulp van een indrukwekkende 
hoeveelheid primaire bronnen en re-
cente literatuur dat de relatie tussen de 
Katholieke kerk en de Romeinse staat 
juist nog lang zeer problematisch bleef.

In de twee laatste hoofdstukken van 
zijn boek beschrijft Brown de veran-
derende positie van de kerk tegen de 
achtergrond van het ontstaan van een 
post-keizerlijke wereld. Brown laat zien 
dat er in de vijfde en zesde eeuwen geen 
plotselinge verrijking van de christelijke 
kerken plaatsvond. In plaats daarvan 

waren fiscale privileges, geërfd uit de 
keizertijd, cruciaal voor het behouden 
van de sociale positie van een kerk. De 
kerk had een ‘manager’ nodig die deze 
privileges (en daarmee ook het bezit 
van de kerk) kon bewaken. Hiermee 
ontstond de ‘managerial bishop’. Een 
mooi voorbeeld hiervan is Gregorius 
van Tours (538-594). Hoewel hij ons 
bekend is als schrijver, was hij bovenal 
ook een hardwerkende administrator 
en een fel verdediger van de kerkelijke 
rechten. 

De kerk had met bisschoppen als 
Gregorius geleerd hoe ze kon omgaan 
met haar rijkdom. Vanaf de zesde eeuw 
waren er dan ook nog maar weinig 
christelijke denkers die geld geheel af-
zworen. Regelmatige en kleinere giften 
waren de manier geworden om ‘rijk-
dom in de hemel te plaatsen’. De rijken 
waren definitief door het oog van de 
naald gekropen. 

Brown heeft deze ontwikkeling op 
een zeer erudiete en goed onderbouwde 
wijze beschreven. Het is daarom des te 
prijzenswaardiger dat hij er tegelijker-
tijd in is geslaagd de wereld van de late 
oudheid op een overtuigende wijze tot 
leven te wekken. Through the Eye of the 
Needle is zowel een prachtig verhaal als 
een indrukwekkende wetenschappelijke 
beschouwing. Dat maakt dit boek een 
grote aanrader voor eenieder die geïn-
teresseerd is in het christendom van de 
late oudheid en de vroege middeleeu-
wen.<<

Zowel een 
prachtig  

verhaal als 
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Een verzet 
tegen 
eenzijdigheid
Léjon Saarloos

Tijdens het UHSK-symposium over 
revoluties, ‘Vrijheid, blijheid? De ver-
wachtingen en uitkomsten van revolu-
ties’, op 6 maart 2013 betoogde Prof. 
Dr. André Gerrits, verbonden aan de 
Universiteit Leiden, dat toen de Sovjet-
Unie viel ‘de waarheid aan het licht 
kwam.’ Gerrits portretteerde het com-
munisme als een rookgordijn dat de 
werkelijkheid verhulde. De utopische 
droom van het Oosten vervormde deze 
werkelijkheid en maakte dat de burgers 
van de Sovjet-Unie in een leugen leef-
den; de wereld was niet zo mooi als ze 
werd weerspiegeld. Dit gold volgens 
Gerrits niet voor het Westen. De libe-
rale democratie had gezegevierd en dat 
was juist vanwege haar pretentieloze 
kwaliteit. De burgers van het vrije Wes-
ten werd niets wijsgemaakt, de wereld 
werkte nou eenmaal zo. 

Deze Fukuyamaanse kijk leek mij 
toentertijd al eenzijdig, maar na het 
lezen van Divided Dreamworlds? The 
Cultural Cold War in East and West 
voel ik mij gesterkt in deze gedachte. 
Divided Dreamworlds?, onder redactie 
van Pieter Romijn, Giles Scott-Smith 
en Joes Segal, bundelt elf artikelen met 
het doel om nieuw licht te werpen op 
de culturele Koude Oorlog en te ageren 
tegen de traditionele kijk op deze ideo-
logische strijd. De Koude Oorlog, in 
de ogen van Scott-Smith en Segal (de 
schrijvers van de introductie), was veel 
méér dan een confrontatie tussen twee 
economische en politieke machtsblok-
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ken door middel van militaire macht en 
technologische strijd. De Koude Oor-
log moet gezien worden als een botsing 
tussen culturen en ideologieën. Door 
de ideologieën van de grootmachten te 
typeren als dreamworlds nemen de re-
dacteurs een duidelijke positie in: beide 
utopische projecten probeerden hun 
versie van de werkelijkheid op te leggen 
aan hun burgers, maar beiden konden 
daar nooit volledig in slagen. Sterker 
nog, de redacteurs betogen juist dat het 
denken in absolute en totalitaire termen 
het denken over de Koude Oorlog ver-
stoort: ‘The narrative of absolute Cold 
War antagonism is looking increasingly 
misleading and disingenuous, to be re-
placed by a more differentiated and in-
tellectually compelling interpretation.’1

De traditionele kijk op de Koude 
Oorlog is volgens de redacteurs achter-
haald vanwege drie redenen. Allereerst 
bestond er een afstand tussen ideolo-
gie en de alledaagse werkelijkheid. De 
staat had nooit zeggenschap over het 
individuele leven, wat volgens de re-
dacteurs tot uiting kwam in politieke 
oppositiebewegingen en de autonomie 
van culturele expressie in het Oosten 
en in het Westen. Het traditionele idee 

1   Giles Scott-Smith en Joes Segal, ‘Intro-
duction. Divided Dreamworlds? The Cul-
tural Cold War in East and West’, in: Peter 
Romijn, Giles Scott-Smith en Joes Segal 
(eds.), Divided Dreamworlds? The Cultural 
Cold War in East and West (Amsterdam 
2012) 1-9, 3.

van een homogeen machtsblok is dus 
achterhaald en doet geen recht aan de 
dynamische en heterogene werkelijk-
heid hiervan. Ten tweede wijzen de re-
dacteurs op de tijdspanne van de Koude 
Oorlog, waarbinnen ook dynamiek en 
heterogeniteit de sleutelwoorden zijn. 
De traditionele kijk schiet hier even-
eens te kort; het Oosten en Westen 
waren geen onveranderlijke blokken en 
juist hun vergelijkbare reacties op tech-
nologische vooruitgang zijn volgens 
Scott-Smith en Segal een dankbaar on-
derzoeksobject. Zo laat Annette Vowin-
ckel in haar bijdrage aan de bundel zien 
dat de opkomende burgerluchtvaart in 
Oost en West vergelijkbare reacties op-
riep: het vliegtuig werd in beide kampen 
gezien als een symbool van vrijheid en 
als een moderne manier om de proble-
men van tijd en plaats te overwinnen.2 
Ten slotte wijzen Scott-Smith en Segal 
op een andere beperking van het tradi-
tionele ‘blokkenbeeld’; er was juist veel 
intercultureel contact tussen en binnen 
de blokken. Een strikte scheiding tus-
sen Oost en West bestond niet.

Het is overduidelijk dat de bundel 
zich richt op cultuur en het leven van 
alledag en meer aandacht besteedt aan 

2   Annette Vowinckel, ‘Flying Away. Civil 
Aviation and the Dream of Freedom in 
East and West’, in: Peter Romijn, Giles-
Scott-Smith en Joes Segal (eds.), Divided 
Dreamworlds? The Cultural Cold War in East 
and West (Amsterdam 2012) 181-198,197-
198.
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de overeenkomsten tussen Oost en 
West dan aan de verschillen. De vraag 
die de redacteurs zich in de introduc-
tie dan ook stellen is: ‘Could we con-
ceive of a single Cold War culture that 
transversed East and West?’3 Dat is een 
flinke opgave. Allereerst is het belang-
rijk om een tegenstelling op te merken. 
In hun kritiek op het traditionele, an-
tagonistische beeld van de Koude Oor-
log wordt steeds de heterogeniteit en 
dynamiek van de periode onderstreept. 
Het opwerpen van de vraag of er sprake 
kan zijn van een ‘eenduidige cultuur 
in Oost en West gedurende de Koude 
Oorlog’ lijkt dus voorbij te gaan aan de 
kritiek van de auteurs zélf op zo’n visie. 
Naast het afbreken van een eenzijdig 
traditioneel beeld, stelt de bundel zich 
tot doel een nieuw beeld te scheppen, 
een beeld waarin Oost en West worden 
gelijkgesteld. Het is jammer dat Scott-
Smith en Segal niet nader uitleggen hoe 
zij ontsnappen aan hun eigen kritiek 
tegen eenzijdigheid. 

Toch stelt de bundel zeker niet teleur. 
De elf artikelen in de bundel behande-
len een groot scala aan onderwerpen en 
zijn gegroepeerd in drie categorieën: 
Arts and Sciences Between the Blocs, 
Modernity East and West en Post-1989 
Perspectives on the Cultural Cold War. 
De artikelen behandelen onderwerpen 
variërend van het werk van Amerika-

3   Scott-Smith en Joes Segal, ‘Introduc-
tion’, 5.

kritische filmmaker Arthur Miller en 
Joegoslavische popmuziek  tot het inte-
rieur van Oost- en West-Duitse huizen 
en burgerluchtvaart. Hoe sterk en in-
teressant deze artikelen ook zijn, soms 
lijkt het alsof de redacteurs artikelen in 
het keurslijf van het door hun gestelde 
doel plaatsen. Artikelen waar de relatie 
met het doel van de bundel wel duide-
lijk is zijn bijvoorbeeld Annette Vowin-
ckel’s ‘Flying Away. 
Civil Aviation and 
the Dream of Free-
dom in East and 
West’ en Natalie 
Scholz’ en Milena 
Veenis’ ‘Cold War 
Modernism and 
Post-War German 
Homes. An East-
West Comparison’. Deze artikelen il-
lustreren, geheel in lijn met het doel 
van de bundel, de culturele overeen-
komsten tussen moderniteit in Oost en 
West, terwijl het artikel van Christina 
Varga-Harris over socialistische hui-
zenbouw onder Chroesjtsjov, ‘Moving 
toward Utopia. Soviet Housing in 
the Atomic Age’, juist de culturele en 
ideologische verschillen tussen Oost en 
West lijkt te onderstrepen. Het publice-
ren van een bundel heeft logischerwijs 
vaker met deze problemen te kampen; 
een bundel generaliseert en framet haar 
inhoud, terwijl de artikelen vaak juist 
specifiek zijn.

Het lijkt onmogelijk om een nieuw 

Ontsnappen 
de auteurs wel 
aan hun eigen 
kritiek tegen 
eenzijdigheid?
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beeld van de culturele Koude Oorlog al-
leen te laten rusten op overeenkomsten 
tussen het Oosten en het Westen. Toch 
is de ambitieuze poging van de bundel 
er één die ik als succesvol zou willen 
bestempelen. Het openbreken van het 
traditionele, nauwe beeld van de Koude 
Oorlog als een strijd tussen twee alles-
omvattende blokken en het erkennen 
van de overeenkomsten tussen Oost en 
West doet recht aan de werkelijkheid en 
depolitiseert de, vaak gekleurde, discus-
sie over de aard van de Koude Oorlog. 
Het was niet alleen het communisme 
dat de wereld vals weerspiegelde, zoals 
André Gerrits betoogde op het UHSK 
symposium, het is vooral dát beeld van 
de Koude Oorlog dat een beter begrip 
ervan in de weg staat.<< 
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Ongenuan-
ceerde ge-
schiedenis ten 
behoeve van 
‘vooruitgang’
Paula Hendrikx

De jonge historicus Rutger Bregman 
is een echte idealist. Dat komt duide-
lijk naar voren in zijn geschiedenis van 
de vooruitgang, waarin hij niet alleen 
poogt deze ‘wereldgeschiedenis’ te be-
schrijven, maar waarmee hij ook wil 
oproepen tot een nieuw vooruitgangs-
geloof. De moderne wereld kampt im-
mers met ‘een zingevingsprobleem van 
kolossale proporties’, aldus Bregman. 
‘Ideeën die eens met hoofdletters wer-
den geschreven, Vrijheid, Gelijkheid en 
Eeuwige Vrede, worden tegenwoordig 
als gevaarlijke illusies beschouwd’, stelt 
hij. Om dergelijke ideeën nieuw leven 
in te blazen is een nieuw vooruitgangs-
geloof hard nodig.

Het streven van deze jonge idealist 
is mooi, maar helaas niet goed uitge-
werkt. Als historicus wil hij graag het 
belang van het verleden voor de actu-
aliteit tonen. Hij wil dus aan de hand 
van de geschiedenis laten zien ‘waar wij 
nu staan’ en bepleiten dat we daadwer-
kelijk een nieuw vooruitgangsgeloof 
nodig hebben, om zo een alternatief te 
bieden voor de woekerende nostalgie. 
Ironisch genoeg stelt Bregman: ‘Nos-
talgie maakt de geschiedenis tot een 
statisch en onveranderlijk geheel, tot 
iets wat het niet is.’ Dat is nu juíst wat 
Bregman in dit boek doet. 

Ten behoeve van zijn pleidooi voor 
een nieuw vooruitgangsgeloof be-
spreekt hij zowel ‘de’ geschiedenis van 
‘de’ vooruitgang, als de geschiedenis 
van het vooruitgangsgeloof. Ondanks 
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dat het doel van dit boek niet historisch 
op zichzelf is (het richt zich daarente-
gen op het heden en de toekomst), be-
slaan deze twee historische hoofdstuk-
ken, zoals de titel ook suggereert, wel 

de kern van het boek. 
Zeer problematisch is 
dat Bregman het begrip 
‘vooruitgang’ hierin ech-
ter niet gedegen defini-
eert. Het enige wat hij 
hierover zegt is: ‘Wat mij 
betreft is vooruitgang 
gewoon wat de meesten 
van ons als vooruitgang 
beschouwen. Een twee-
persoons waterbed is 
dan te verkiezen boven 

een bedstee met vlooien, geld maakt – 
tot op zekere hoogte – gelukkiger dan 
armoede en mensenrechten zijn te ver-
kiezen boven het recht van de sterkste.’ 
Hij geeft toe dat dit een nogal naïef uit-
gangspunt is – en dat is het ook. 

Door het begrip vooruitgang niet 
te definiëren staat zijn hele betoog op 
losse schroeven. Aan het begrip kent 
hij namelijk allerlei verschillende be-
tekenissen toe, wat leidt tot vele on-
duidelijkheden en tegenstrijdigheden. 
Zo noemt hij zaken als cultuur, weten-
schap, instituties en onderwijs tekenen 
van vooruitgang, net als technologie 
en moderniteit of zaken als ‘het goede 
leven’ en menselijk geluk. Bovenal is 
vooruitgang echter ‘economische groei’ 
(hoewel hij stelt dat het vooruitgangs-

geloof nú verder moet gaan dan dat). 
In feite beschrijft Bregman vooruitgang 
als een soort synoniem voor het verloop 
van de geschiedenis. Dat blijkt uit cita-
ten als: ‘De vooruitgang gaat al 50.000 
jaar vrijwel ononderbroken voort’ en 
‘in de grote geschiedenis van de voor-
uitgang is achteruitgang, of uiteindelijk 
zelfs ondergang, onvermijdelijk’. Deze 
achteruitgang noemt hij ‘vooruitgangs-
vallen’, dat zoiets betekent als de onver-
mijdelijke negatieve gevolgen van de 
vooruitgang zelf (zoals technologische 
oorlogvoering, maar ook ‘verhufte-
ring’).  

Als (kritische) lezer ben je voortdu-
rend zoekende naar de structuur en de 
standpunten die Bregman nu eigenlijk 
onderschrijft. Is Bregman een eurocen-
trische determinist door te stellen dat 
vooruitgang ‘een niet te stoppen, voort-
denderende trein’ is en te spreken over 
‘universele wetten van vooruitgang’, 
of ziet hij vooruitgang toch als een 
begrip dat nuance en relativering  be-
hoeft, wanneer hij stelt niet te geloven 
in algemene wetten van vooruitgang en 
verval? Ondanks zijn zijdelingse plei-
dooien voor contingentie en relativisme 
komt hij toch met name over als een 
determinist. Volgens hem bestaat er na-
melijk één geschiedenis van de aarde en 
de mensheid, waarin hij de vooruitgang 
als doel- en wetmatigheid beschrijft. 
Het ‘narcisme van de kleine verschillen’ 
heeft volgens hem geen zin. De over-
eenkomsten zijn volgens hem veel inte-
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ressanter. Bregman kiest er dus bewust 
voor om één groot verhaal te vertellen, 
met als gevolg dat hij de geschiedenis 
en de rol van ‘de vooruitgang’ daarin 
ongenuanceerd en nauwelijks vanuit 
verschillende perspectieven beschouwt. 

Bregman heeft zich voor dergelijke 
kritiek echter al bij voorbaat ingedekt. 
Hij geeft toe dat hij niet kan voldoen 
aan ‘de strenge eisen van de geschiedwe-
tenschap’. ‘Mijn onderwerp is te groot 
en mijn kennis te klein voor een der-
gelijke uiteenzetting.’ Dit boek is dus 
eigenlijk niet aan historici besteed. 
Zijn doel is expliciet om een univer-
seel verhaal te vertellen dat in feite al-
leen maar over de westerse geschiedenis 
gaat. Hiertoe schotelt hij ons allerlei 
mooie stellingen voor, zoals ‘vrijhandel 
in goederen en diensten is een univer-
sele menselijke gewoonte; we komen 
hem in alle culturen en beschavingen 
tegen’. Bregman kan mooi schrijven, 
maar een degelijke onderbouwing of 
uitwerking van zijn stellingen ontbreekt 
helaas vaak. Waarom zou je vrijhandel 
een universeel kenmerk van elke be-
schaving kunnen noemen? Sociologen 
en economen uit Latijns-Amerika uit 
de jaren zeventig zouden het hier bij-
voorbeeld niet mee eens zijn. Zij stel-
den juist dat vrijhandel hun continent 
in een structureel achtergestelde positie 
had gehouden: de vooruitgang van het 
Westen had de ‘onderontwikkeling’ van 
Latijns-Amerika in de hand gewerkt. 
Daarom predikten zij protectionisme.

Bregman stelt dat hij een verhaal wil 
vertellen zoals een historicus dat aan de 
borreltafel doet. Voor de borreltafel is 
dit boek zeker geschikt, want zijn boek 
is opgedeeld in wel héél behapbare 
brokken. Een hoofdstukje telt gemid-
deld twee pagina’s, wat 
voor de enigszins geoe-
fende lezer behoorlijk 
irritant is. Bregman 
springt van de hak op 
de tak, vertelt prach-
tige verhalen en illus-
treert deze met talloze 
cijfers en citaten van 
wijze blanke mannen. 
De structuur wordt er echter niet dui-
delijker op. Zoals hij in zijn inleiding 
al toegeeft, vergroot het verhalende 
karakter van zijn boek zijn subjectivi-
teit, maar hij hoopt ermee aan overtui-
gingskracht te winnen. Voor velen zal 
dat het geval zijn, net zoals historicus 
c.q. grappenmaker Maarten van Ros-
sem het grote publiek blijft vermaken. 
De zelfkritiek als kenmerk van degelijke 
wetenschap die Bregman zo looft, heeft 
hij helaas niet voldoende op zichzelf 
toegepast. Hoewel hij zich helemaal in 
het begin en helemaal aan het einde van 
zijn boek verontschuldigt, doet dat wei-
nig af aan de ongenuanceerde, determi-
nistische, universalistische en bovenal 
eurocentrische uitspraken. Desondanks 
heeft hij een mooi streven.  

De materiële vorm van vooruitgang 
is volgens hem namelijk ten dode op-
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geschreven: we hebben het nu zó goed, 
dat kan haast niet beter. Er is echter 
een nieuw vooruitgangsgeloof nodig: 
God is dood en het vooruitgangsge-
loof is doodgebloed, het enige wat rest 
is nostalgie. De materiële vooruitgang 
moet daarom worden omgezet in ‘an-
dere, mooiere wegen van vooruitgang’. 
We hebben weer idealen nodig, een 
vooruitgangsgeloof zoals die van vroe-
ger tijden (een nogal nostalgisch –door 
Bregman toegegeven– uitgangspunt). 
‘We zijn op een punt gekomen, bij het 
schijnbare einde van de geschiedenis, 
waarop het tijd is om de geschiedenis 
van de vooruitgang nieuw leven in te 
blazen. ... Het verbinden van een utopi-
sche passie met de realiteit van alledag 
is de opdracht van onze tijd. Want een 
generatie die niet wil dromen, verliest 
het recht op een betere wereld.’ Dat 
een betere wereld begint bij dromen en 
idealen, bij verbeeldingskracht, vind ik 
een mooie gedachte. Helaas gaat deze 
verbeeldingskracht echter ten koste van 
een kritische, genuanceerde historische 
kijk op ‘vooruitgang’.<< 
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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. 

Houd 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

mailto:Redactie.aanzet@gmail.com
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