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Voor u ligt een speciale jubileumuitgave 
ter ere van de dertigste jaargang van His-
torisch Tijdschrift Aanzet. Opgericht in 
1982, met een korte onderbreking in 
de jaren negentig, beleeft Aanzet nu 
zijn dertigste jaargang. Veel is veran-
derd; een aantal zaken zijn hetzelfde 
gebleven. Over de belangrijkste gedaan-
tewisselingen en koerswijzigingen van 
Aanzet staat in dit nummer een artikel 
van de hand van oud-redacteuren Gidi 
Pols en Léjon Saarloos. Zij hebben zich 
een aantal maanden lang ondergedom-
peld in het rijke, en nagenoeg complete, 
Aanzetarchief dat opgeslagen ligt op de 
bestuurskamer van de UHSK. Verder 
bestaat dit nummer voor een deel uit 
herpublicaties van oude rubrieken, een 
oud artikel en enkele fraaie voorkanten 
die de revue hebben gepasseerd. De fi-
losofie hierachter is dat de redactie een 
interessante bloemlezing wil presenteren 
waarin de diversiteit in invalshoeken en 
methoden uit het Aanzetverleden goed 
naar voren komt.

De redactie heeft allereerst geko-
zen voor een artikel door (de toen nog 
geschiedenisstudent) Jaap Verheul, 
inmiddels bij veel studenten bekend 
als bevlogen docent Amerikaanse ge-
schiedenis. De rubrieken zijn een 
herpublicatie van Perspectief, waarin 
een docent een diepgravende analyse 
gaf over een actuele historische dis-
cussie, en van Koken met Marietje, 
een vrij recente rubriek waarin mid-
deleeuws werd gekookt met emeritus 
hoogleraar Johanna Maria van Winter.

Daarnaast sprak Aanzet met twee 
oud-redactieleden: oprichter en re-
dactielid van het eerste uur Frans van 
Besouw en publicist Koen Vossen. Van 
Besouw beschrijft de idealen die bij 
de oprichting van de Aanzet centraal 
stonden; het moest in de eerste plaats 
een blad zijn ter bevordering van dis-
cussie over de wijze waarop historisch 
onderzoek plaats moest vinden. Au-
teurs beschreven vooral hoe en vanuit 
welke theorieën ze hun onderzoek 

Redactioneel
Remy Balistreri & Jelle Wassenaar
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hadden uitgevoerd. De hierboven ge-
noemde bijdrage van Verheul uit 1984 
is een mooi voorbeeld van deze bena-
deringswijze. 

Het interview met Vossen laat zien 
hoe dit in de jaren negentig geheel 
veranderd was. De focus op methode 
en theorie was verdwenen, en ook de 
relatie met de UHSK had een radicale 
wending genomen. Zoals Gidi Pols en 
Léjon Saarloos in hun artikel treffend 
schetsen, stond leesgenot nu op de 
eerste plaats. Niet het proces maar het 
eindproduct, in de vorm van een vlot 
geschreven artikel, stond (en staat nog 
steeds) centraal.

Met het oog op deze en andere ver-
anderingen die de geschiedenis van ons 
blad hebben gekenmerkt nodigt dit ju-
bileum niet enkel uit tot het vieren van 
een mijlpaal, maar ook tot zelfreflectie. 
Wat voor blad zijn wij geweest, en wat 
voor blad willen wij nu zijn? Hebben 
wij eigenlijk nog idealen? Het door-
spitten van ons archief heeft de huidige 
redactie al aangezet tot het overden-
ken en bediscussiëren van deze vragen. 
Nu doet ook de aanwezigheid van zo-
veel generaties oud-redacteurs op het 
symposium hopen dat de door tegen-
woordige historici zo vaak beschimpte 
spreuk ‘Historia magistra vitae est’ hier 
voor één keer niet misplaatst is. Wij 
wensen u veel leesplezier en een fijne 
jubileumbijeenkomst!



 7 

De Aanzet van… Frans van Besouw

‘De bedoeling was    
om een discussie 
op gang te brengen’ 

Historisch Tijdschrift Aanzet werd opgericht in een periode 
waarin de UHSK zichzelf opnieuw probeerde uit te vinden. De 
studievereniging kampte met teruglopende ledenaantallen en het 
links-activistische karakter van de jaren zeventig was verdwenen. 
Frans van Besouw probeerde in 1981 eerst samen met Joost Latiers 
en later met Geert van Dijk de UHSK weer relevant te maken voor 
geschiedenisstudenten. Zij vonden dat de UHSK naast een soort 
studentenvakbond vooral ook een studievereniging zou moeten zijn 
die zich met de specifieke vakinhoudelijke zaken van geschiedenis 
bezighoudt. We ontmoeten Van Besouw in een café. Voor het ge-
sprek begint, pakt de oprichter van Aanzet een stapel met uitgaves 
uit de eerste jaren uit zijn tas waar hij tijdens het gesprek meermaals 
naar zal verwijzen. 
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De UHSK deed, zo vertelt Van Besouw, 
in het begin van de jaren tachtig al best 
veel voor eerstejaars, maar eigenlijk he-
lemaal niets voor ouderejaars. Hij heeft 
toen samen met Geert van Dijk en Frans 
de Boer een studiegids gemaakt, waarin 
vanuit studentenperspectief werd be-
schreven hoe de studie eruitzag en wat 
de afdelingen waren. Verder zochten 
ze uit wat ouderejaars van hun studie 
vonden en richtten ze een tijdschrift op 
– Aanzet – om een inhoudelijk debat 
over geschiedenis als discipline te faci-
literen. Frans van Besouw zag zichzelf 
in deze tijd vooral als een inspirator 
die plannen maakte en zorgde dat die 
werden uitgevoerd. ‘Ik was geen excep-
tioneel goede student, maar ik hield van 
het genereren van ideeën en uitvoeren 
van plannen’. 

Over het doel van het blad is vol-
gens Van Besouw lang nagedacht. Het 
hoofddoel was studenten uit verschil-
lende disciplines binnen geschiedenis 
met elkaar in contact te brengen. Om 
dit te bewerkstelligen lag de nadruk van 
het blad op de theorie en methoden van 
het vak. De naam ‘Aanzet’ kwam voort 
uit het doel dat de oprichters met het 
blad voor ogen hadden. ‘We wilden 
alle deelgebieden van het vak geschie-
denis van A tot Z raken en we waren 
als studenten “aan zet”. Het was wel een 
soort van activistisch allemaal, de be-
doeling was om een discussie op gang 
te brengen, het onderwijs en de studie 
te verbeteren’. 

In de beginjaren kwam de redactie 
elke week of eens in de twee weken 
bij elkaar. Tijdens die bijeenkomsten 
werden de thema’s bepaald en voor 
elk nummer twee redacteurs aange-
steld. Deze redacteurs benaderden de  
auteurs minstens drie maanden van 
tevoren, waardoor ze alle tijd hadden. 
Als de artikelen binnenkwamen wer-
den die overgetypt op een elektrische 
typmachine en het blad werd opge-
maakt. Dit kostte een paar dagen voor 
zeventig bladzijden. De 
opgemaakte pagina’s 
werden vervolgens naar 
de kopierette gebracht. 
Opvallend is dat redi-
geren in de beginjaren 
geen belangrijk on-
derdeel was van het 
redactieproces, behalve 
dan natuurlijk het 
Nederlands. Het waar-
borgen van de inhoudelijke kwaliteit 
van de tekst was de verantwoordelijk-
heid van de auteur. Rond elk nummer 
organiseerde de redactie ook nog een 
lezing, workshop of studiedag.

Anders dan nu was Aanzet in die tijd 
financieel onafhankelijk van de UHSK; 
er werd een bescheiden winst van rond 
de 100 gulden per oplage verdiend. 
Deze financiële onafhankelijkheid was 
volgens Van Besouw bittere noodzaak, 
maar betekende niet dat Aanzet en de 
studievereniging los van elkaar te zien 
waren. ‘De UHSK was op sterven na 

‘We 
wilden alle 

deelgebieden 
van het vak 
geschiedenis 

raken’ 
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dood, dus je kon daar helemaal niet 
afhankelijk van zijn. Door dit soort 
dingen konden we de UHSK nieuw 
leven in blazen, en dat is gelukt, want 
in 1983 hadden we weer driehonderd 
leden, waarvan dertig actieve. In 1981 
zaten we nog maar met z’n tweeën.’ 
Het is volgens Van Besouw echter on-
juist om hieruit te concluderen dat het 
tijdschrift is opgericht om de studiever-
eniging nieuw leven in te blazen. ‘Het 
was niet ons doel om de UHSK in het 

bijzonder te revitali-
seren, maar het was 
bedoeld om dingen 
te doen die je als  
s tudievereniging 
zou moeten doen. 
Dat de UHSK met 
Aanzet meeprofi-
teerde, dat was een 
bonus. Er was tussen 
de UHSK en Aan-
zet helemaal geen 
tegenstelling. Initi-
atieven als Aanzet 
inspireerden de stu-

denten juist om betrokken te zijn bij 
het vak en de studie’. 

De nadruk lag in de eerste nummers 
sterk op methoden en wijze van on-
derzoek. Dit was dan ook een expliciet 
speerpunt van het blad: ‘De vragen die 
we aan auteurs stelden waren: “waarom 
heb je dit gedaan?”, “waarom vind 
je dit interessant?” en “hoe heb je het 
onderzocht?”. Als je allemaal weten-

schappelijke artikelen publiceert dan 
zijn dat dingen op zich, waar je moei-
lijk over kan praten. Als je daarover wil 
discussiëren moet je eigenlijk hetzelfde 
onderzoek hebben gedaan of veel van 
het onderwerp afweten – dan maak je 
het gesprek heel klein. Wij wilden die 
discussie open houden.’ Door de na-
druk te leggen op theorie en methoden 
kon Aanzet zich bovendien onderschei-
den van andere publicaties zoals de 
reeks Utrechtse Historische Cahiers, 
waarin de beste scripties van studenten 
al in artikelvorm werden gepubliceerd. 

Van Besouw betreurde het dat de 
doelstelling van Aanzet met de komst 
van nieuwe generaties redactieleden 
verschoof van het faciliteren en aan-
moedigen van discussies over theorie en 
methoden naar het bieden van een plat-
form waarin studenten hun scripties 
als een soort (semi)wetenschappelijke 
artikelen konden publiceren. ‘Wij wil-
den iets anders dan wat anderen deden, 
wij wilden een platform voor discussie 
zijn. Zo een tijdschrift als dit [pakt een 
latere editie] is heel erg gericht op: wij 
willen een publicatiemogelijkheid zijn 
voor onze studenten. Als je een publi-
catiemogelijkheid wil zijn, ga je ook 
concurreren met heel veel andere his-
torische tijdschriften, dat was niet onze 
bedoeling.’

Dat de nadruk bij Aanzet 
tegenwoordig veel meer ligt op popu-
lairwetenschappelijke artikelen verbaast 
Van Besouw niet. Die verandering 

‘De UHSK 
was op 
sterven na 
dood, dus 
daar kon je 
helemaal niet 
afhankelijk 
van zijn’ 
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begon al toen hij afscheid nam. Hij 
kan zich nog een vrij emotionele 
discussie herinneren waarbij nieuwe re-
dactieleden ‘theorie en methode’ veel te 
moeilijk vonden en stelden dat het over 
uitgangspunten en over ‘cultuurgeschie-
denis’ moest gaan. ‘Ik was daar echt 
fel op tegen’. Als een ander voorbeeld 
van de snelle veranderingen bij Aanzet 
noemt hij de zin ‘De geschiedweten-
schap is juist de plaats waar literatuur 
en wetenschap kunnen samenvloeien 
[…] Geschiedenis is primair een we-
tenschappelijk verhaal’, die in een later 
voorwoord staat. ‘Zoiets zouden wij 
nooit als redactie hebben geschreven, 
dat was onze visie niet; als een auteur 
dat in een artikel schreef, was dat na-
tuurlijk wel goed: voer voor discussie’. 

Naast zijn werk voor Aanzet was 
Van Besouw een van de organistoren 
van wat wellicht nog steeds het grootste 
evenement is dat ooit door de UHSK 
georganiseerd is: het congres Balans en 
Perspectief, gehouden in mei 1986. Dit 
congres stond volgens Van Besouw in 
dezelfde geest als Aanzet. Na het opzet-
ten van Aanzet, een studiegids en een 
leesgroep voor ouderejaars had hij een 
nieuw voorstel: ‘laten we kijken wat 
de Nederlandse geschiedschrijving al-
lemaal bereikt heeft in de afgelopen 
twintig of dertig jaar’. Het congres 
duurde drie dagen, er waren twintig le-
zingen, zestig werkgroepzittingen en er 
kwamen niet minder dan 1500 mensen 
op af. Historici uit alle deelgebieden van 

het vak gaven hun visie op ‘de aard en 
functie’ van de geschiedwetenschap. Zo 
kon het gebeuren dat na een lezing van 
Hella Haasse over ‘Verleden en Verbeel-
ding’ een verhandeling van E. Mulder 
(toen hoogleraar aan de Rijksuniversi-
teit Nijmegen) over ‘Psychoanalytische 
benaderingen van de cultuur- en kunst-
geschiedenis’ volgde. 

Frans Van Besouw was niet meer be-
trokken bij het tweede congres in 1989 
dat de titel Balans en Perspectief kreeg. 
Hij heeft nog wel mee kunnen maken 
dat de nieuwe generatie, net als bij Aan-
zet het geval was, een andere richting 
insloeg: ‘Ik heb toen wel gezegd tegen 
mijn opvolgers bij de UHSK; “jongens, 
zorg nou dat je dat over drie jaar weer 
doet!”, maar het tweede congres ging 
enkel over cultuurgeschiedenis. Dan 
vraag ik mij af: “waarom ga je dat be-
perken? Wat is daar de reden voor?” Als 
je een succesvol “van-A-tot-Z-congres” 
hebt, en dat was in de geschiedeniswe-
reld helemaal nieuw, waarom ga je dat 
dan als je het een tweede keer doet in-
perken, dat snap ik niet.’ 

Op de vraag hoe hij de tijd vond om 
alles te organiseren, reageert Van Be-
souw laconiek. ‘Het viel wel mee, het 
redigeren werd gedaan door de twee 
redacteurs die voor het nummer verant-
woordelijk waren. Ikzelf heb dat twee 
keer gedaan en dat was goed te doen. 
Als je voor zo een congres het idee hebt, 
dan benoem je dertig werkgroepen en 
vraagt per werkgroep iemand sprekers 
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hier voor uit te nodigen. Als je dat goed 
regelt valt het organiseren zelf heel erg 
mee. Het hielp volgens Van Besouw bo-
vendien dat de redactie een groep was 
die goed kon buffelen, en het helemaal 
niet erg vond om Aanzet of kaartjes 
voor een congres te verkopen in de 
kantine en hoorcollege. In die tijd stu-
deerde men door de werkloosheid vaak 
ook een stuk langer, tenminste vijf jaar, 
waardoor veel studenten in de laatste 
jaren van hun studie tijd hadden voor 
projecten als Aanzet.

Alhoewel Van Besouw het destijds 
betreurde dat het blad al na een aan-
tal jaar een nieuwe weg insloeg, is hij 
geenszins bitter over de invulling van 
Aanzet nu. ‘Ik weet ook niet of dit nog 
van deze tijd is’. Deze mentaliteit raakt 
ook de boodschap die Frans Van Be-
souw aan de toekomstige redacties van 
het door hem opgerichte tijdschrift wil 
meegeven: ‘doe iets waar je achter staat 
en wat je leuk vindt, en doe dat zo goed 
mogelijk!’.

Frans van Besouw studeerde van 1977 
tot 1985 geschiedenis aan de Univer-
siteit Utrecht. Hij was toen actief in 
de UHSK en een van de oprichters 
van Aanzet. Na zijn studie richtte 
hij in 1991 Van Besouw Desktoppu-
blishing op en vanaf 1998 was Van 
Besouw adviseur voor gemeentes over 
het gebruik van internet bij de dienst-
verlening aan burgers en bedrijven. 
Vandaag de dag is hij als informatie-
architect werkzaam bij Oracle.
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Weerzin voor 
methodiek en theorie 
onder docenten
Een historische analyse van dertig jaargangen Aanzet 

Gidi Pols & Léjon Saarloos

Oud-redacteurs Gidi Pols en Léjon Saarloos doken voor dit jubi-
leumnummer de archieven in voor een speciaal onderzoek. Hoe 
is Aanzet in dertig jaargangen inhoudelijk veranderd en in hoe-
verre zijn de motieven voor zijn oprichting nu nog te herkennen? 
In dit jubileumartikel leest u over de resultaten van hun onderzoek. 
De vragen die de auteurs zich stellen in de conclusie kunnen het 
kompas vormen voor een vierde decennium van Utrechtse studenten- 
geschiedschrijving. 
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Over de geschiedenis van Historisch 
Tijdschrift Aanzet zijn grofweg drie 
verhalen te vertellen. Het eerste is een 
succesverhaal. Vanaf het begin bood 
Aanzet een platform voor jonge aca-
demici om hun eerste publicatiestap 
te zetten. Studentenonderzoek is vaak 
ondergewaardeerd, een tijdschrift als 
Aanzet vult een leemte op door de re-
sultaten van dit onderzoek wél naar 
buiten te brengen. Veel studenten ge-
schiedenis aan de Universiteit Utrecht 
hebben daar al gebruik van gemaakt, en 
niet de minste. Jaap Verheul, nu docent- 
onderzoeker aan de UU, schreef in 1984 
als student contemporaine geschiedenis 
een artikel over het sociaal-darwinisme 
in Nederland. Ook Agnes Jongerius 
publiceerde in de late jaren ’80 al een ar-
tikel in de Aanzet, over krankzinnigheid 
in Utrecht. Aan dit lijstje kunnen we 
ook nog Marlou Schrover, hoogleraar 
Sociale en Economische Geschiedenis 
aan de Universiteit Leiden, toevoegen. 
In totaal hebben sinds de oprichting 
pakweg 300 studenten de kans gehad 
om hun onderzoek om te zetten in een 
gepubliceerd Aanzetartikel. 

Daarnaast was Aanzet vanaf het 
begin een leerschool voor zijn redac-
tieleden. Het tijdschrift werd altijd 
bestuurd door studenten, die zich de 
vele taken van het redacteurschap eigen 
moesten maken. Naast het redigeren 
van artikelen van anderen leerden re-
dacteurs samen te werken met docenten 
en andere deskundigen in de redactie-

raad, maar ook door het organiseren 
van studiedagen en symposia. Ook 
tussen de oud-redactieleden komen we 
bekende namen tegen: oud-docent cul-
tuurgeschiedenis Edwin van der Veldt 
en UU-onderzoeker Paul Brusse maak-
ten beiden een aantal jaren deel uit van 
de redactie, net als UvA-docent Niek 
Pas en de journalisten Mark Duursma, 
Koen Vossen, Frank Hendrickx en 
Oene van der Wal. Als podium voor 
historici in spe is Aanzet tot op heden 
een belangrijk instituut binnen het 
geschiedenisonderwijs in Utrecht ge-
bleken. 

Toch valt er op dit onkritische suc-
cesverhaal wel het een en ander af te 
dingen. Zo’n verhaal gaat voorbij aan de 
grote veranderingen die het tijdschrift 
doormaakte sinds zijn oprichting. 
Allereerst was de kwaliteit van de ver-
schillende Aanzetnummers niet altijd 
consistent en bleek het soms moeilijk 
om geschikte artikelen te vinden voor 
publicatie. Daarnaast veranderde ook 
het karakter van Aanzet. Het tijdschrift 
is ooit begonnen als een protest tegen 
de deplorabele staat van het onderwijs 
aan de Universiteit Utrecht. De eerste 
redactie wilde het universitair onderwijs 
verrijken door middel van een grotere 
aandacht voor methode en theorie, iets 
dat volgens de oprichters ontbrak in het 
curriculum. 

Deze avantgardistische gedachte is nu 
nauwelijks terug te zien. Over het alge-
meen brengt Aanzet nu kwalitatief, vaak 
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door docenten getipt, werk van studen-
ten, maar de vernieuwende impuls die 
de oprichters van Aanzet als essentieel 
zagen voor het blad lijkt te ontbreken. 
Nu is er juist minder aandacht voor 
methodologie en ligt de nadruk van de 
artikelen naast op de historische inhoud 
vooral op het lezersgenot. Het tweede 
verhaal dat we dus over Aanzet zou-

den kunnen vertellen 
is pessimistischer: de 
idealen van de eerste 
redactie zijn groten-
deels verdwenen. 

Beide verhalen 
zijn wel erg kort door 
de bocht. Het eerste 
verhaal legt teveel na-
druk op de externe 
functie van Aanzet 
voor studenten: het 
zijn van een leerschool 
voor redactieleden 
en publicerende his-
torici. Het tweede, 
overdreven pessimis-
tische, verhaal doet 
geen recht aan de ver-

anderende historische context waarin 
het tijdschrift is uitgegeven. Het kan 
zijn dat de aandacht voor methode en 
theorie, die de oprichters zo hoog in het 
vaandel hadden staan, nu bijvoorbeeld 
in het onderwijs wordt gegeven. Het 
meer realistische derde verhaal dat we 
daarom willen vertellen ontwijkt beide 
valkuilen.

Dit verhaal richt zich op de 
inhoud van de Aanzet. In zijn dertig-
jarige geschiedenis veranderde deze 
waarschijnlijk het meest, zowel op the-
matisch niveau als op het niveau van 
stijl en structuur. In dit artikel zullen 
we verder ingaan op deze onderwerpen. 
Dat doen we niet alleen om het verleden 
te schetsen van Historisch Tijdschrift 
Aanzet, maar ook om een aantal vra-
gen op te werpen betreffende bredere 
historiografische ontwikkelingen en de 
relatie tussen onderwijs en de professio-
nele wetenschappelijke praktijk.

Oktober ’82
In het redactioneel van de allereerste 
Aanzet schreef de redactie dat er onder 
de docenten een weerzin was om zich 
bezig te houden met methodiek en the-
orie.1 Het doel van het vers opgerichte 
tijdschrift was ‘het op gang brengen 
van uitwisseling van ideeën en diskus-
sie over de methodiek en theorie van de 
geschiedenis.’2 De redactie gaf te ken-
nen een thematische insteek te hanteren 
en waar mogelijk lezingen te organise-
ren met betrekking tot deze thema’s, de 
zogenaamde studiedagen. Het thema 
van het eerste nummer was ‘het gebruik 
van literatuur bij historisch onderzoek.’

Hoe zag dit er in de praktijk uit? Na 
een uitgebreid redactioneel, waarin de 

1 F. van Besouw e.a., ‘Redaktioneel’, 
Historisch Tijdschrift Aanzet 1 (1982) 1-3.
2 Ibid., 2.

‘Het 
tijdschrift 
is ooit 
begonnen als 
een protest 
tegen de 
deplorabele 
staat van het 
onderwijs 
aan de UU.’
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doelen van Aanzet werden uiteenge-
zet, en een inhoudelijke inleiding over 
het nummer zelf volgden zes artikelen 
waarin het gebruik van auteurs zoals 
George Orwell als historische bron 
werd besproken. Opvallend is niet zo-
zeer het thema van de artikelen, maar 
de opzet ervan. Er is erg veel aandacht 
voor methodologie en de meeste stuk-
ken lijken eerder op een schrijfverslag 
van een onderzoek, dan op een artikel 
zoals Aanzet deze nu publiceert. 

Irene Kroon beschrijft in haar arti-
kel ‘De ideeën van Belle van Zuylen: 
een methodisch literair onderzoek?’ 
stap voor stap haar onderzoek: van het 
bedenken van het idee voor het onder-
zoek, tot het verzamelen van informatie 
en het uiteindelijke schrijfproces. Ze 
geeft zelfs heel praktisch aan hoe ze haar 
onderzoek heeft geordend, door middel 
van systeemkaarten, volgens haar de 
‘gebruikelijke methode.’3 Ook andere 
auteurs beginnen hun artikel op een 
dergelijke wijze, die wat weg heeft van 
een gebruiksaanwijzing. Daarna volgt, 
in sommige gevallen, een beschrijving 
van de problemen waartegen de auteur 
aanliep en uiteindelijk een korte uit-
eenzetting van de onderzoeksresultaten. 
In latere nummers van de Aanzet zou 
deze stijl van schrijven, met de nadruk 
op problemen en procedure, totaal ver-
dwijnen. Hier komen we later op terug.

3 Irene Kroon, ‘De ideeën van Belle van 
Zuylen: een methodisch literair?’, Historisch 
Tijdschrift Aanzet 1 (1982) 9-15.

De jaargangen van Aanzet die zijn  

gebruikt voor dit onderzoek. 

Hoewel de onderwerpen van de ar-
tikelen in dit eerste Aanzetnummer 
literatuurhistorisch van aard zijn, is de 
gebruikte methode erg kwantitatief en 
verwijzen de auteurs naar Marxistische 
theorieën over literatuur. Hetzelfde 
geldt voor de hele eerste jaargang van 
Aanzet. In het tweede nummer is het 
artikel van Cécile Dierick-van Pottel-
berghe over regionaal onderzoek naar 
Axeler- en Hulsterambacht in de 
Middeleeuwen exemplarisch voor de  
sociaal-economische methodologie die 
vrijwelalle auteurs hanteren. Dierick- 
van-Pottelberghe inventariseert gege-
vens over grootgrondbezitters en zet 
deze om in statistieken. 

Van sociaal-economische 
geschiedschrijving naar  
pluralisme
Een snelle blik in het eerste nummer 
van de dertigste jaargang laat een enor-
me diversiteit zien aan onderwerpen: 
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van een wetenschapsfilosofisch betoog 
voor de immorele getuige tot een ana-
lyse van geheime operaties van de CIA. 
Wat opvalt is dat de sociaal-economi-
sche geschiedschrijving die de eerste 
jaargangen van Aanzet kenmerkte, in 
het laatste Aanzetnummer totaal ont-
breekt. Dat geldt overigens voor vrijwel 
alle recente edities van Aanzet.

De eerste thematische en methodo-
logische breuk met sociaal-economische 

geschiedschrijving 
vindt plaats in de 
vierde jaargang. Het 
thema van nummer 
4.1 was ‘vrouwen-
geschiedenis’, een 
onderwerp wat nu 
vaak met cultuur-
geschiedenis wordt 
geassocieerd. Toch 
stond juist in dit 
nummer de kwan-
titatieve methode 
en het gebruik van 
bronnen als nota-
riële aktes centraal. 

De eerste cultuurhistorische stappen 
waren vaak nog wat halfslachtig, maar 
de vijfde jaargang kenmerkt zich al als 
overwegend cultuurhistorisch. Niet 
alleen de onderwerpen maar ook me-
thode en brongebruik zijn dan niet 
langer sociaal-economisch. 

In de volgende jaargangen van 
Aanzet blijft de nadruk op cultuur-
historische onderwerpen liggen, vaak 

aangevuld met sociale en soms poli-
tieke geschiedenis. Naast thema’s als 
gender (nummer 7.3 over de Franse 
Revolutie) lijken ook onderwerpen als 
media en opvoeding opgang te maken. 
Hoewel cultuurgeschiedenis in de late 
jaren tachtig de dominante positie van 
sociaal-economische geschiedenis leek 
over te nemen, kenmerken de jaren 
negentig en de jaren nul zich door een 
sterk pluralisme in onderwerpkeuze en 
methodologie. Alleen de jaargangen 17 
en 18 passen niet in deze trend door 
hun overwegend politieke invalshoek. 

Hoe valt deze pluralisering te verkla-
ren? Verschillende factoren spelen hierin 
waarschijnlijk een rol. Allereerst is het 
onderwijsaanbod van de Universiteit 
Utrecht sturend geweest. Alle artikelen 
in Aanzet zijn immers voortgekomen 
uit werk binnen het universitair curri-
culum. Het is dus mogelijk dat ook het 
universitair curriculum eenzelfde ver-
andering van sociaal-economisch naar 
een veelzijdigheid aan onderwerpen 
heeft doorgemaakt. De tweede factor 
van invloed is de samenstelling van de 
Aanzetredactie. Wat opvalt is dat de  
samenstelling van de redactie tij-
dens de eerste, sociaal-economisch 
georiënteerde, jaargangen bestond 
uit studenten die studeerden aan 
de afdeling Economische en Soci-
ale Geschiedenis. Een derde factor 
voor deze pluralisering kan de bre-
dere historiografische trend zijn die is 
doorgedruppeld tot in het werk van 

‘De artikelen 
in de eerste 
Aanzet-
nummers 
hadden vaak 
iets weg van 
een gebruiks-
aanwijzing.’
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studenten. In de context van dit artikel 
kunnen we deze factoren echter slechts 
identificeren. Uitgebreider onderzoek 
kan wellicht uitwijzen wat precies deze 
relatie tussen onderzoek van studenten 
en bredere ontwikkelingen in het ge-
schiedbedrijf is. 

Van gebruiksaanwijzing 
naar wegleesstuk
Zoals eerder gezegd hadden de artike-
len in de eerste Aanzetnummers vaak 
iets weg van een gebruiksaanwijzing. 
De auteurs beschreven, volledig in lijn 
met de idealen van de oprichters van 
Aanzet, hun methodologische en the-
oretische overwegingen en problemen. 
Vaak leidde dit soort schrijven tot een 
artikel dat voor een groot deel ook over 
de achterliggende cursus ging, wat de 
leesbaarheid voor een breder publiek 
niet altijd ten goede kwam. Hier kwam 
in de zevende jaargang (1988) pas ver-
andering in.

Alhoewel het redactioneel in het 
eerste nummer van jaargang 7 sprak 
van herijking op de principes van de 
eerste Aanzetten, werden deze prin-
cipes in de daaropvolgende nummers 
eigenlijk nauwelijks nageleefd.4 Vooral 
de kritische reflectie op het onderwijs 
aan de UU, waar nummer 4.3 zelfs vol-
ledig aan was gewijd, verdween uit de 

4 P. Brusse e.a., ‘Redactioneel’, Historisch 
Tijdschrift Aanzet 7.1 (1982) 3-5.

artikelen. Daarnaast kwam het zwaarte-
punt van de artikelen te liggen op de 
onderzoeksresultaten, in plaats van het 
proces. Ook in de huidige Aanzet komt, 
enkele uitzonderingen daargelaten, de 
methodiek slechts zijdelings aan bod.

Het loslaten van uitgebreide metho-
dologische beschrijving bood ruimte 
voor een meer diepgaande, inhoudelij-
ke analyse. Bovendien kon de enigszins 
droge stijl van een onderzoeksverslag 
worden omgebogen tot een aantrekkelij-
ke, soms zelfs journalistieke, schrijfstijl. 
Net als bij de thematische verschuiving 
in de geschiedenis van Aanzet, lijkt ook 
deze stilistische verandering te wijzen op 
een verminderd belang voor het behan-
delen van methodologische problemen. 

Concluderend
Wij hebben in dit korte artikel vooral 
stilgestaan bij de thematische en stilis-
tische veranderingen in de inhoud van 
Aanzet. De pluralisering van de onder-
werpen in het tijdschrift en het loslaten 
van de onderzoeksbeschrijvingen ten 
gunste van vollediger uiteenzettingen 
hebben we benoemd als centrale veran-
deringen. Deze veranderingen roepen 
echter wel een aantal vragen op die we 
in een jubileumnummer niet kunnen of 
willen behandelen, maar wel willen stel-
len. Als historisch tijdschrift wil Aanzet 
immers ook iets bijdragen aan een bre-
der debat.

Ons overzicht van de geschiedenis van 
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Aanzet roept ten eerste een vraag op naar 
de aard van de relatie tussen de dagelijk-
se praktijken van het wetenschappelijk 
onderwijs en bijbehorende produc-
ten met de grotere historiografische 
veranderingen. Een goed voorbeeld is 
het concept gender, dat in 1986 door 
Joan Scott werd geïntroduceerd in de 
geschiedschrijving.5 Al in 1989 duikt 
het concept op in Aanzetnummer 7.3; 
in vrij korte tijd lijkt Scott’s ‘category of 
analysis’ reputatie te hebben gemaakt in 
studentenkringen. Het zou interessant 
zijn om deze vertaalslag van origineel 
onderzoek via onderwijs naar studen-
tenwerk te onderzoeken. Hetzelfde 
geldt voor nog bredere ontwikkelingen 
als de cultural turn. Voor dit onderzoek 
zou het ook relevant zijn om andere 
studententijdschriften als Leidschrift, 
Groniek en Skript te analyseren. 

Een tweede vraag volgt vanuit de 
observatie dat theorie en methodologie 
volgens de eerste Aanzetredactie onder-
geschoven kindjes waren, uit ‘weerzin 
van docenten’ om zich daarmee bezig te 
houden. Was dit daadwerkelijk het ge-
val en is dit veranderd? Hoewel de latere 
jaargangen van Aanzet weinig aandacht 
meer schenken aan methodologie, bete-
kent dit niet meteen dat het universitair 
onderwijs dit heeft opgevangen. Ook 
hier zou het interessant zijn om de re-
latie tussen het onderwijsaanbod en de 

5 Joan Scott, ‘Gender: A Useful Category 
for Analysis’, The American Historical 
Review 91:5 (1984) 1053-1075.

idealen van de studenten verder te on-
derzoeken.

In lijn met de actualiteit zou ook een 
derde vraag kunnen worden gesteld, 
die meer met zelfreflectie dan met een 
breder debat te maken heeft. Nu Aan-
zet zijn dertigjarige jubileum viert is 
het wellicht tijd om terug te kijken of 
zelfs terug te keren naar de meer avant-
gardistische beginperiode, of hier in 
ieder geval over na te denken. Is het 
een goede ontwikkeling om de idealen 
van onderwijsverbetering en verrijking 
van het curriculum los te laten, of zou 
Aanzet zich weer moeten profileren als 
een onderwijskritisch tijdschrift? In-
houdelijk heeft de Aanzet zich erg sterk 
ontwikkeld door deze methodologi-
sche preoccupatie los te laten, maar de 
vraag is of een inhoudelijke insteek niet 
samen kan gaan met een meer activisti-
sche houding. We komen hier over tien 
jaar op terug. 

Gidi Pols (21) was van 2011 tot 
2015 redacteur bij Aanzet en hoofd-
redacteur tijdens de 29e jaargang. 
Naast zijn studie is hij actief als redac-
tiestagiair bij tv-zender AT5. 

Léjon Saarloos (27) was van 2012 
tot 2015 redacteur bij Aanzet. 
Hij rondde in 2013 zijn master  
Cultuurgeschiedenis af aan Universit-
eit Utrecht en onderzoekt sindsdien 
de wetenschapsgeschiedenis als pro-
movendus aan Universiteit Leiden. 
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De Homo Balcanicus
De ontdekking van een vermeende ondersoort
Floribert Baudet
Jaargang 20, nr. 2 

‘De wieg van al het kwaad dat de mensheid in de twintigste eeuw 
is overkomen,’ zo wordt de Balkan in de geschiedenisboeken ook 
wel omschreven. Een nogal boude, maar ook hardnekkige stelling. 
Het woord ‘Balkan’ heeft in Europa een negatieve lading. Floribert 
Baudet, destijds docent Geschiedenis van de Internationale Be-
trekkingen aan de Universiteit Utrecht, ging in deze Perspectief uit 
2004 op zoek naar de oorsprong van die negatieve lading. Daarbij 
probeerde hij het gebied geografisch en cultureel te definiëren: het 
product was een interessante analyse. In de rubriek Perspectief, die 
aan het begin van deze eeuw een aantal jaar in Aanzet werd gepu-
bliceerd, gaf een docent aan de hand van een actuele gebeurtenis 
of een recent uitgekomen boek een diepgravende analyse over een 
historisch onderwerp.
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Een jaar of tien geleden [1993] ver-
scheen Balkan Ghosts. A journey through 
history van de Amerikaanse journalist 
Robert D. Kaplan. De flaptekst om-
schreef het onderwerp als volgt: ‘From 
the assassination that triggered World 
War I to the ethnic warfare now swee-
ping Serbia, Bosnia and Croatia, the 
Balkans have been the crucible of the 
twentieth century, the place where ter-
rorism and genocide first became tools 
of policy. This enthralling and often 
chilling political travelogue fully deci-
phers the Balkans’ ancient passions and 
intractable hatreds for outsiders’.

Hoewel met enige flair geschreven, 
rammelt het verhaal aan alle kanten. 
De boude stellingen van deze self-styled 
‘Balkanoloog’ worden amper onder-
bouwd - zelfs de flaptekst verraadt een 
geringe kennis van de geschiedenis. Er 
mag veel mis zijn op de Balkan, maar 
de regio verheffen tot de wieg van al het 
kwaad dat de mensheid in de twintig-
ste eeuw is overkomen, gaat wel erg ver. 
Genocide is geen Balkanese uitvinding. 
De eerste genocide van de twintigste 
eeuw, de Armeense, vond plaats in het 
oosten van Anatolië, terwijl de slach-
tingen in de ‘Onafhankelijke Staat 
Kroatië’ (1941-1945) pas mogelijk 
werden nadat de Duitsers Joegosla-
vië hadden opgedeeld en de macht in 
Kroatië hadden gegeven aan een klein 
groepje extremisten dat vóór de oorlog 
niet op grote steun had kunnen reke-
nen. Hun strijdmiddel, terrorisme, 

waarmee ze in de jaren dertig vergeefs 
hadden getracht Joegoslavië te destabi-
liseren, stamde evenmin uit de Balkan. 
Gewapende bendes die vanuit de ber-
gen dorpen en Osmaanse garnizoenen 
terroriseerden, kwamen daar in de 
achttiende en negentiende eeuw wel de-
gelijk voor, maar de ustaše hadden voor 
ze de macht kregen in Kroatië meer ge-
meen met fascistische knokploegen als 
de Italiaanse arditi en de negentiende- 
eeuwse Russische terroristengroep Na-
rodnaja Volja. Datzelfde gold voor de 
IMRO, die vanaf 1893 Macedonië 
onveilig maakte. Dergelijke nuances 
vindt men bij Kaplan niet. Integendeel, 
in zijn inleiding stelt hij onomwonden 
dat ‘Nazism can claim Balkan roots’ en 
dat Hitler in Wenen 
leerde haten van de 
Balkanezen.

Toch viel dit 
boek grote lof 
ten deel. Het zou 
inzicht verschaf-
fen in de diepere 
oorzaken van het 
conflict dat tussen 
1991 en 2000 in 
etappes woedde op 
de Balkan. Deze receptie laat zich ver-
moedelijk verklaren door het feit dat de 
inhoud van het boek aansloot bij be-
staande Westerse opvattingen over die 
regio. Dergelijke opvattingen hadden 
in de Koude Oorlog een betrekkelijk 
sluimerend bestaan geleid, vermoede-

‘Zelfs de 
flaptekst 
verraadt 

een geringe 
kennis van de 

geschiedenis’
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lijk omdat de oude Balkan niet meer 
bestond. Na 1989 sprak men echter al 
gauw van het ontwaken van oude de-
monen, van het opnieuw oplaaien van 
eeuwenoude vijandschappen en haat, 
en raakte het woord Balkanisering op-
nieuw in zwang.

Wat was die Balkan eigenlijk? De 
term ‘Balkan’ kwam pas in de loop van 
de negentiende eeuw in zwang, en was 
ontleend aan de toenmalige Balkan 
Dağlars, vandaag de dag (iets) beter 
bekend onder de naam Stara Zagora. 
Van midden-Bulgarije verspreidde de 
naam zich, omdat westerse geografen in 
de veronderstelling leefden dat dit ge-
bergte het hele schiereiland afgrensde. 
De tot circa 1880 gebruikte naam voor 
de regio was ‘Turkije-in-Europa’, maar 
het machtsverval van de sultan deed 
de behoefte aan een verzamelnaam 
voor diens vroegere Europese territoria 
groeien.

De negatieve beeldvorming werd ge-
voed door de uiterst roerige staats- en 
natievormingsprocessen in de regio, die 
inderdaad gepaard gingen met bloed-
vergieten en terrorisme. Dat had echter 
niet altijd bestaan. Tot ongeveer het 
einde van de zeventiende eeuw gingen 
angst voor de islam en heimelijke be-
wondering voor de verworvenheden 
van het Osmaanse Rijk hand in hand. 
Gaandeweg echter, toen de Osmaanse 
heerschappij over haar hoogtepunt 
heen was, kregen negatieve oordelen 
de overhand. Azië werd nu geacht te 

beginnen bij de rivier de Sava, op de 
grens van Kroatië en Bosnië. Het Os-
maanse Rijk werd nu hoofdzakelijk 
afgeschilderd als despotisch - het exacte 
spiegelbeeld van alles waar Europa voor 
stond. In de achttiende eeuw bewon-
derden Goethe, de gebroeders Grimm 
en vele andere romantici evenwel de 
Balkan-Slavische epische traditie die in 
die jaren nog springlevend was. Verhaal-
lijnen en thema’s doken op in Duitse 
en Italiaanse geschriften. Jacob Grimm 
vertaalde zelfs Vuk Karadžić’ Kleine Ser-
vische grammatica in het Duits.

Rond 1800 raakte ook het philhel-
lenisme in zwang - iets wat overigens 
tot in onze tijd sporen heeft achterge-
laten in de wetenschap. De Grieken 
werden geacht alle bijzondere kwali-
teiten te hebben behouden die hun 
illustere voorvaders uit de Oudheid 
zouden hebben bezeten, een redena-
tie die een racistische ondertoon had: 
de oude Grieken, uiteraard raszuiver, 
hadden hun cultuur geheel zelfstandig 
ontwikkeld, en geen enkele invloed 
ondergaan van het despotische oosten. 
De vermeende continuïteit tussen oude 
en hedendaagse Grieken onderscheidde 
hen enigszins van de andere Balkanbe-
woners, hoewel commentatoren over 
het algemeen ontgoocheld waren als ze 
de Grieken in hun natuurlijke biotoop 
aanschouwden. Pas de Koude Oorlog 
maakte de Grieken ‘westers’. Blijkbaar 
speelden ook overwegingen van stra-
tegische aard daarin een rol: het land 
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lag in de frontlinie in de strijd tegen de 
Sovjet-Unie. Ironisch genoeg deelde het 
die rol met Turkije, dat hoewel blijkbaar 
wezensvreemd, goed genoeg bevonden 
werd als lid van de NAVO Europa te 
verdedigen tegen deze nieuwe Aziati-
sche hordes. 

De na 1990 dominante gedachte dat 
de troebelen op de Balkan een uiting 
waren van de van nature tot buiten-
sporig geweld neigende ‘Balkanese ziel’, 
waarin niet het verstand maar het ge-
voel en het irrationele domineerden, 
ja zelfs het wezen van de Balkanmens 
bepaalden, sluit aan bij beelden over 
de islam en bovendien bij de eveneens 
overheersend negatieve sentimenten 
die het Byzantijnse Rijk ooit had opge-
roepen. Balkanezen konden de indruk 
wekken deel te hebben aan de westerse 
beschaving, maar maakten er niet we-
zenlijk deel van uit. Ze werden verteerd 
door eeuwenoude etnische haat, die bij 
het minste geringste tot een gruwelijke 
uitbarsting kon komen. Het uiteenval-
len c.q. de sloop van Joegoslavië werd 
door veel commentatoren niet primair 
gezien als een jammerlijk mislukte po-
litiek-economische transformatie, maar 
verklaard uit dergelijke pseudo-histori-
sche beelden: het land had de tragiek 
‘in wezen’ een kunstmatige staat te 
zijn, gelegen op het breukvlak van twee 
culturen die niets gemeenschappelijks 
hadden. De ene was beschaafd, katho-
liek of protestants, modern, rationeel 
en democratisch, de ander orthodox (of 

islamitisch) en in alle opzichten Byzan-
tijns: wreed, gewelddadig, verraderlijk, 
autoritair, bijgelovig, mystiek, en wat 
dien meer zij, het spiegelbeeld van het 
beschaafde Europa.

Het interessante aan dit laatste denk-
beeld, dat van een academisch stempel 
is voorzien door Sa-
muel Huntington, 
is dat het terug-
gaat tot de dagen 
van Herodotos. En 
hoewel ‘het Westen’ 
zichzelf vaak heeft 
gedefinieerd ten 
opzichte van ‘het 
Oosten’ is wat pre-
cies dat Oosten is, 
en waar het lag, erg 
vaag omschreven. 
Huntington hecht 
veel verklarende 
waarde aan de 
deling van het Ro-
meinse Rijk in 395. 
Die grens liep dwars 
door Bosnië. Het christelijke Oosten, 
grondiger gekerstend en in alle opzich-
ten hoger ontwikkeld dan het Westen, 
kwam daarmee aan de ‘verkeerde’ kant 
te liggen. Het Grote Schisma van 1054 
scheidde Oost en West in religieus en 
cultureel opzicht definitief en, zo gaat 
de redenatie verder: het westen ontwik-
kelde zich tot democratie, er ontstond 
een scheiding van kerk en staat; het 
oosten viel uiteindelijk toe aan de islam, 

‘Balkanezen 
konden de 

indruk wekken 
deel te hebben 

aan de westerse 
beschaving, 

maar maakten 
er niet 

wezenlijk deel 
van uit’
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waar, net als in de orthodoxie, geen 
scheiding kan bestaan tussen geloof en 
politiek. Joegoslavië en de hele Balkan 
lagen precies op die scheidslijn. Ziedaar 
de verklaring.

Hoewel dergelijke grote model-
len begrijpelijkerwijs een zekere 
aantrekkingskracht uitoefenen, ligt 
de historische werkelijkheid genu-
anceerder. Het is zonder meer waar 
dat het noordwesten van Joegoslavië 
grote invloed heeft ondergaan vanuit 
de katholieke wereld, en het zuidoos-
ten in de Byzantijnse invloedssfeer 
lag. Het is echter ook waar dat Bal-
kanese vorsten zich goed realiseerden 
dat hun persoonlijke ambities konden 
worden verwezenlijkt als ze Rome en 
Byzantium tegen elkaar uitspeelden. De 
Servische koning Stefan Prvovenčani 
(begin dertiende eeuw) bijvoorbeeld, 
verkreeg zijn koningskroon en -titel van 
de paus. En zo zijn er meer voorbeel-
den te geven. De politieke en culturele 
invloedssferen lagen tussen 395 en he-
den niet vast, ze verschoven constant. 
Daarmee wordt de verklarende waarde 
ervan wel heel gering, want welke grens, 
welke breuk, is de juiste? Een dergelijk 
verklaringsmodel leidt bovendien tot 
een racistisch, of om het vriendelijker 
te zeggen, essentialistisch mensbeeld. 
Cultuur en identiteit zijn in deze op-
tiek immers in hoge mate genetisch 
bepaald. Het model sluit daarnaast de 
ogen voor de mogelijkheid van cultu-
rele beïnvloeding over en weer, terwijl 

die toch van wezenlijk belang geacht 
moet worden: Aristoteles, Plato en an-
deren werden in Syrië en het huidige 
Noord-Irak vertaald in het Arabisch, 
en belandden vandaar in het ‘moorse’ 
Spanje. Belangrijke filosofische inzich-
ten, die het Westen tot het Westen 
hebben gemaakt, stammen dus uit het 
‘Oosten’, en overstegen moeiteloos de 
vermeende onoverbrugbare scheidslijn 
tussen Oost en West.

Het zou niettemin verkeerd zijn 
te denken, dat vertogen over onover-
brugbare verschillen tussen ‘Europa’ 
en ‘de Balkan’ geen enkele betekenis 
hebben. Behalve in Bulgarije heeft het 
woord ‘Balkan’ overal in de regio uit-
sluitend een negatieve lading, en wordt 
het gebruikt om de Ander te typeren - 
de eigen groep is zonder uitzondering 
Europees. Serieuze analytici zouden er 
evenwel goed aan doen dat soort beel-
den op hun juiste waarde te schatten 
namelijk als deel van het probleem en 
niet als verklaringsmodel. De juiste 
vraag is, waarom dergelijke opvattin-
gen op een zeker moment wel aanslaan, 
waar ze tevoren geen vruchtbare bodem 
vonden.
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Utrecht, over het Nederlandse sociaal-darwinisme. Op de volgende 
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De samenleving is een jungle, waarin 
het recht van de sterkste geldt. Ieder-
een is voortdurend gewikkeld in een 
harde strijd om het bestaan waarin al-
leen de besten kunnen overleven. Dit 
klinkt bekend. Zonder enige moeite 
kunnen we in het bovenstaande sociaal- 
darwinistisch spraakgebruik herkennen. 
Uitlatingen als ‘survival of the fittest’ 
en ‘struggle for life’ zijn gemeengoed 
geworden, net zozeer als begrippen als 
onderbewustzijn en Oedipus-complex 
dat zijn.

Het begrip sociaal-darwinisme duikt 
in de moderne geschiedenis bij her-
haling op, en nooit in gunstige zin. 
Daarvoor vertoont het zich ook te vaak 
in slecht gezelschap. Er is nagenoeg 
geen kwalijk ‘isme’ in de moderne ge-
schiedenis te noemen, of het is wel 
met sociaal-darwinisme in verband 
gebracht. Laissez-faire liberalisme, 
imperialisme, racisme en nationaal-
socialisme zijn de bekendste, maar ook 
positivisme en conservatisme kunnen 
genoemd worden. Des te vreemder is 
het te constateren dat de literatuur over 
het sociaal-darwinisme beperkt is. Over 
de andere genoemde ‘ismen’ is – even af-
gezien van praktische problemen – een 
kleine bibliotheek te vullen. Bij sociaal-
darwinisme kost het echter moeite om 
een boekenplankje vol te krijgen.

Alle reden derhalve voor een 
doctoraalwerkgroep contemporaine ge- 
schiedenis om zich op deze mate-
rie te storten. In het academisch jaar 

1981/1982 ging deze werkgroep onder 
leiding van Jan Hegeman op zoek naar 
het sociaal-darwinisme in Nederland. 
Als beginpunt werd 1875 genomen 
omdat de voorafgaande periode eerder 
onderzocht was door een werkgroep die 
de ontvangst van het darwinisme in Ne-
derland bekeek. Over de Nederlandse 
reacties op de evolutieleer tot 1875 was 
bovendien al een eerder artikel versche-
nen van Jan Hegeman, waarin ook het 
sociaal-darwinisme ter sprake kwam. 
Als eindpunt is uit praktische overwe-
gingen 1914 gekozen.

Als lid van deze werkgroep wil ik 
hieronder trachten enige aspecten 
van de speurtocht naar het sociaal- 
darwinisme te beschrijven. De proble-
men die tijdens het onderzoek opdoken 
zijn voor een deel van bekende aard en 
laten zich samenvatten als “we weten 
niet waar we naar zoeken, en het is er 
niet”. Daarnaast heeft het begrip soci-
aal-darwinisme zijn eigen problemen, 
die wellicht enig licht kunnen werpen 
op moeilijkheden bij het bedrijven van 
ideeëngeschiedenis in het algemeen. 

De genese van het sociaal-
darwinisme
Het intuïtieve beeld van het begrip 
sociaal-darwinisme bleek tijdens het 
onderzoek gaandeweg in rook op te 
gaan. Deze vergruizing van het beeld 
is op zich niets om van op te kijken. 
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Over alle historische begrippen is 
tenslotte een discussie zonder einde 
mogelijk. Historische tijdvakken zoals 
de Verlichting, die door de argeloze leek 
moeiteloos gehanteerd en gekarakteri-
seerd worden, blijken bij nadere studie 
zinloze constructies die een vertekend 
beeld opleveren, of worden op z’n best 
tot een ‘significant statistical concen-

tration’. Termen als 
fascisme worden te 
pas en te onpas ge-
bruikt, maar iedereen 
lijkt er iets anders 
mee te bedoelen. 
Dat ‘het’ sociaal-
darwinisme plaats 
gingen maken voor 
een staalkaart van va-
rianten was daarom 
te verwachten.

Bij het sociaal-
darwinisme speelt 
daarbij een rol dat 
het hier niet gaat 
om de intellectuele 
afscheiding van één 
persoon, en zelfs dan 

doen we al vaak tevergeefs een beroep 
op coherentie en eenduidigheid, maar 
om de toepassing ervan. Toen Charles 
Darwin in 1859 The Origin of Species 
schreef was het hem niet begonnen 
om een beschrijving van de menselijke 
samenleving. Hij wilde aantonen hoe 
de huidige soorten zich langzaam ont-
wikkeld hadden uit een gering aantal 

‘grondvormen’. Met Malthus ging hij er 
van uit dat organismen de neiging heb-
ben zich sneller voort te planten dan de 
hoeveelheid voedsel toelaat. Hierdoor 
ontstaat een voortdurende strijd om 
het bestaan. Voorts ging hij er van uit 
dat onder deze organismen altijd kleine 
erfelijke varianties voorkomen, zodat 
zij deze strijd met ongelijke kansen 
aangaan. Slechts de best aangepasten 
kunnen overleven en zich voortplan-
ten. Via dit mechanisme, dat Darwin 
natuurlijke selectie noemt, ontstaan 
langzaam de verschillende soorten. 
Over de mens laat Darwin zich in de 
‘Origin’ nog niet uit. Dat doet hij pas in 
1871 met de publicatie The Descent of 
Man. Hij verklaart nu ‘that man is des-
cended from a hairy, tailed quadruped, 
probably arboreal in its habits’. Tussen 
de mens en deze harige voorouder be-
stond volgens Darwin slechts gradueel 
verschil. Geweten en sociaal gevoel zijn 
niet meer dan vergevorderde vormen 
van instinct, en ook abstractievermo-
gen is iets dat al rudimentair bij lagere 
soorten voorkomt. Wel merkt Darwin 
op dat het mechanisme van natuurlijke 
selectie bij de mens aangevuld wordt 
door selectie door middel van seksuele 
teeltkeus. Het is dan dus de partnerkeu-
ze die bepalend is bij de ontwikkeling 
van de soort.

De theorie van Darwin genoot bin-
nen zeer korte tijd grote bekendheid. 
De eerste druk van de ‘Origin’ was 
op de dag van uitgave al uitverkocht. 

‘Historische 
tijdvakken 
blijken bij 
nadere studie 
zinloze 
constructies 
die een 
vertekend 
beeld 
opleveren’
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Binnen een decennium was het ‘dar-
winisme’ door de wetenschappelijke 
wereld als respectabele theorie geaccep-
teerd en spoedig verspreidde de invloed 
zich ‘beyond the bounds of the study 
and lectureroom into the drawingroom 
and the public street’. Maar nog sneller 
werd de ‘apentheorie’ fel aangevallen. 
Vanuit kerkelijke zijde kwam natuur-
lijk kritiek op het stellige afwijzen door 
Darwin van de scheppingstheorie. 
Men verweet hem voorts het mense-
lijke bestaan doelloos te maken door 
‘blind chance’ in de plaats te stellen 
van het goddelijke ‘plan of creation’. 
Het darwinisme werd echter door veel 
tegenstanders extra fel bestreden, juist 
omdat er uit de ideeën van Darwin 
zulke vergaande consequenties werden 
getrokken. We zullen nu bekijken wat 
voor consequenties dat waren. 

Het ‘klassieke’ beeld van het soci-
aal-darwinisme is in belangrijke mate 
bepaald door de Amerikaanse historicus 
Richard Hofstadter. Hij schreef in 1944 
het boek Social Darwinism in American 
Thought, dat nog steeds als spil fungeert 
in de discussie over het begrip sociaal-
darwinisme. In de beschrijving die hij 
geeft ligt de nadruk op het conserva-
tief gebruik dat van het darwinisme 
werd gemaakt. Op zich is het darwi-
nisme volgens Hofstadter een ‘neutral 
instrument, capable of supporting op-
posite ideologies’. Het darwinisme, dat 
in amerika na de burgeroorlog snel po-
pulair raakte, werd aangegrepen om op 

verschillende sociale theorieën geënt te 
worden. Aangezien de politieke stem-
ming in die jaren conservatief was, is 
het volgens Hofstadter logisch dat het 
darwinisme vooral conservatief werd 
uitgelegd. ‘American society saw its own 
image in the tooth-and-claw version of 
natural selection’. Het darwinisme kon 
dienen om een natuurwetenschappe-
lijke legitimatie te geven aan de harde 
realiteit van het laissez-faire liberalisme. 
In de sociaal-darwinistische doctrine 
die door sociologen als William Gra-
ham Sumner werd verdedigd, moest de 
rol van de staat beperkt worden tot het 
verdedigen van ‘the poverty of the men 
and the honour of the women.’ Binnen 
de samenleving zou de natuurlijke selec-
tie dan ongestoord zijn heilzame werk 
kunnen uitoefenen. Armoede werd ge-
zien als een blijk van ongeschiktheid 
voor de strijd om het bestaan. Liefda-
digheid moest om die reden dan ook 
als contra-selectief van de hand worden 
gewezen. Rijkdom daarentegen gold 
in deze visie als blijk van geschiktheid, 
zodat tyconen als Morgan, Rockefel-
ler en Carnegie de helden werden van 
deze conservatieve sociaal-darwinisten, 
die zelf overigens wortelden in de mid-
denklasse.

We zien hoe het door Hofstadter 
beschreven sociaal-darwinisme aan-
sluit bij de gebruikelijke, intuïtieve 
visie op het begrip. Het rotsvaste ver-
trouwen in de feilloze en heilzame 
werking van het natuurlijke evenwicht 
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wordt gecombineerd met het vooruit-
gangsgeloof van het liberalisme. De 
strijd binnen de samenleving is hard, 
maar zal – als geleid door een ‘invisi-
ble hand of God’ – uiteindelijk tot 
het hogere leiden. Dit is echter niet 
de enige vorm van sociaal-darwinisme 
die door Hofstadter wordt beschreven. 
Aan het einde van de negentiende eeuw 
begon men in te zien dat het vertrou-
wen in de natuurlijke gang van zaken 
wat voorbarig was. Daardoor moest de 
‘rugged individualists’s interpretation of 
Darwinism’ het veld ruimen en plaats 
maken voor een ‘Darwinian collecti-
vism of the nationalist or racist variety’. 
Deze vorm van sociaal-darwinisme ging 
dienen als ondersteuning van de inter-
nationale conflictideologieën en werd 
de legitimatie van overzeese expansie. 
De nadruk kwam nu te liggen op de 
strijd tussen groepen, in plaats van er-
binnen. Deze collectieve variant was 
geen al te lang leven beschoren. In de 
Eerste Wereldoorlog werden juist de 
Duitsers afgeschilderd als racistische 
agressors met een monopolie op militair 
verbaal geweld: ‘forever after, Darwi-
nian militairsm sounded too much like 
dangerous German talk.’

De bovengenoemde varianten gaan 
uit van een positieve verwachting ten 
aanzien van de werkzaamheid van de 
natuurwetten. We kunnen daarom 
spreken van positief sociaal-darwinis-
me. Beide varianten raken echter in 
onbruik als blijkt dat de strijd om het 

bestaan niet de gewenste resultaten op-
levert. Er zijn vanaf het einde van de 
negentiende eeuw ook denkers die min-
der optimistisch zijn over de uitwerking 
van de door Darwin geschetste natuur-
wetten op de samenleving. Darwin zelf 
constateerde al in ‘The Descent’ dat in 
de beschaafde samenleving de zwakken 
van geest en lichaam niet langer geëli-
mineerd worden: ‘we built asylums for 
the imbecile, the maimed, and the sick; 
we institute poor-laws; and our medi-
cal men exert their utmost skill to save 
the life of every one to the last moment. 
(…) Thus the weak members of civi-
lised societities propagate their kind. 
No one (…) will doubt that this must 
be highly injurious to the race of man.’ 
Darwin trekt zelf geen al te pessimisti-
sche conclusies uit deze constatering, 
en ziet nog geen reden tot ingrijpen. 
Anderen doen dat wel, zoals Francis 
Galton, de neef van Darwin. Galton 
en zijn volgelingen menen dat een al-
gehele degeneratie van het menselijk ras 
alleen afgewend kan worden als mense-
lijke selectie in de plaats wordt gesteld 
van de door misplaatste liefdadigheid 
geblokkeerde natuurlijke selectie. Zij 
propageren de eugenetiek, de leer der 
rasverbetering, die een studie moet ma-
ken van maatregelen die tot verbetering 
van de menselijke soort kunnen leiden. 
Hierbij wordt aan de overheid al spoe-
dig een actieve rol toegedacht. Alleen 
een biologische bevolkingspolitiek kan 
in hun ogen de onmatige voortplanting 
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van ‘ongeschikten’ remmen.
Bij de eugenetiek doet zich echter de 

vraag voor of we hier nog wel kunnen 
spreken van sociaal-darwinisme. Bo-
vengenoemde passage uit ‘The Descent’ 
kan niet als argument dienen aangezien 
Darwin in een zin daarvoor zegt deze 
inzichten aan het werk van Galton te 
hebben ontleend. Wat dat betreft zou 
Darwin evengoed een sociaal-galtonist 
genoemd kunnen worden als anders-
om. Bovendien worden de begrippen 
strijd om het bestaan en natuurlijke 
selectie niet langer als uitgangspunt 
genomen door de eugenetici. Beide 
worden vervangen door sociale selectie. 
We moeten op z’n minst spreken van 
negatief sociaal-darwinisme om aan te 
geven dat eugenetici in plaats van een 
laissez-faire houding van de overheid 
juist een activistische opstelling propa-
geren.

Naast deze vormen van sociaal-
darwinisme dook in de bestudeerde 
literatuur een reeks andere ‘varianten’ 
op waardoor de benaming sociaal-dar-
winisme op zijn minst discutabel is. Zo 
werd ook het marxisme als een variant 
van het sociaal-darwinisme ten tonele 
gevoerd. De strijd om het bestaan nam 
hierbij de vorm van een klassenstrijd 
aan en de nadruk kwam te liggen op so-
lidariteit binnen de groep. Verder werd 
hierbij gewezen op beider geloof in de 
werking van ‘natuurwetten’, en het feit 
dat Marx aangeboden heeft ‘Het Kapi-
taal’ aan Darwin op te dragen, wat de 

laatste beleefd doch dringend van de 
hand heeft gewezen. Dat deze indeling 
van het marxisme aanvechtbaar is, hoeft 
nauwelijks betoog. Alleen het feit al dat 
erfelijkheid binnen de visie van Marx in 
het geheel geen rol speelt zegt genoeg.

Zo ontvouwde zich dus een reeks 
interpretaties van het begrip sociaal-
darwinisme, waarbij de accenten wel 
heel ver uit elkaar kwamen te liggen. 
Bij Hofstadter lag de nadruk op de con-
servatieve variant, bij anderen speelde 
deze nauwelijks een rol en werd sociaal-
darwinisme zelfs omschreven als ‘de 
ideologie die eugenetische bevolkings-
controle voorstaat’. Een radicaal andere 
interpretatie werd echter beschreven 
door Robert C. Bannister in zijn boek 
Social Darwinism. Science and myth in 
Anglo-American social thought, dat wel 
als ‘dernier cri’ op dit gebied beschouwd 
mag worden. Hij stelt dat de sociaal-
darwinisten zoals die door Hofstadter 
en anderen zijn beschreven, nauwelijks 
hebben bestaan. Een correcte lezing van 
Darwin moet volgens hem leiden tot 
een afwijzen van een laissez-faire hou-
ding en tot aanmoedigen van menselijk 
ingrijpen, zoals dat gebeurt door eu-
gentici en wat hij ‘reform-darwinisten’ 
noemt. Deze laatsten hebben zich sterk 
afgezet tegen de (dus niet bestaande) 
klassieke sociaal-darwinisten. Hierdoor 
ontstond wat Bannister de ‘mythe’ van 
het klassieke sociaal-darwinisme noemt, 
waardoor mensen als Hofstadter zich in 
de luren hebben laten leggen. 
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Tussen de verschillende auteurs 
konden ook nog andere verschillen 
waargenomen worden, zoals ten aan-
zien van de bevolkingsgroep die als 
‘drager’ van de ideologie aangemerkt 
moest worden. Bij Hofstadter waren het 

de sociale weten-
schappers uit de 
middenklasse, maar 
hij spreekt ook over 
de ‘social darwinist 
generation’, waar-
mee bredere lagen 
gesuggereerd wor-
den.

De Duitse his-
toricus Zmarzlik 
maakt wat dit 
betreft een twee-
deling. Vóór de 
eeuwwisseling was 
het sociaal-darwi-
nisme een leer die 
vooral leefde ‘in 
Kreisen des geho-
benen Bürgertums.’ 
Daarna zakt de aan-
hang echter naar 
diepere sociale la-

gen, om uiteindelijk in ‘Arbeiterkreisen, 
in desklassierten Teilen des Kleinbur-
gertums, im Übrigen bei Jugendlichen 
alle Schichten’ terecht te komen.

Ook ten aanzien van het intellectueel 
vaderschap van Darwin zijn zeer uiteen-
lopende visies te noteren. Vooral in de 
wat oudere handboeken en encyclope-

dieën werd meestal geen onderscheid 
gemaakt tussen de denkbeelden van 
Darwin en de toepassing ervan op de 
samenleving, die er kennelijk logisch uit 
voortvloeit. Later gaat men echter een 
scherper onderscheid maken, en spreekt 
van het ‘vertalen’ van de sleutelcatego-
rieën van Darwin. Er zijn verschillende 
argumenten aan te voeren om Darwin 
vrij te pleiten van het belastende vader-
schap van het sociaal-darwinisme. In 
the ‘Origin’ merkt hij op ‘strijd om het 
bestaan’ slechts in metaforische zin te 
bedoelen, zodat het eerder competitie 
dan oorlog betekent [red: in de originele 
afdruk van het artikel stond ‘betekend’; 
pijnlijke missers zijn gelukkig van alle 
tijden]. Ook kan er op gewezen worden 
dat sociaal-darwinisten vaak putten uit 
andere bronnen, zoals het werk van de 
filosoof Spencer, waarvan Darwin zelf 
overigens de uitdrukking ‘survival of 
the fittest’ ontleende. De invloed van 
Galton is een ander voorbeeld.

Na deze rondgang langs de ver-
schillende soorten sociaal-darwinisme 
ontstond binnen de werkgroep enige 
wrevel, die onder meer gevoed werd 
door de door Bannister opgeroepen 
existentiële twijfel. Het leek proble-
matisch te gaan zoeken naar een ‘idee’ 
dat niet eenduidig gedefinieerd was, en 
waarvan niet eens vaststond of het über-
haupt bestond. 

Binnen de werkgroep ontbrandde 
daarop een verhitte discussie over de 
wijze waarop het begrip sociaal-darwi-

‘Binnen de 
werkgroep 
ontbrandde 
een verhitte 
discussie over 
de wijze 
waarop het 
begrip sociaal-
darwinisme 
omschreven 
zou moeten 
worden.’
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nisme omschreven zou moeten worden. 
Deze omschrijving zou enerzijds zo-
veel mogelijk van de bovengenoemde 
varianten moeten noemen, zonder 
anderzijds zo wijd te worden dat elke 
willekeurige conflicttheorie er mee be-
doeld zou kunnen worden. Vooral de 
vraag in hoeverre de eugenetiek sociaal-
darwinistisch genoemd mag worden, 
kostte nogal wat hoofdbrekens.

Enkelen meenden de spraakverwar-
ring te kunnen verhelderen door een 
methodologische discussie aan te zwen-
gelen. Hierbij stond de vraag centraal 
hoe een ‘isme’ in het algemeen om-
schreven zou kunnen worden. Was het 
zaak te zoeken naar een ‘essentie’ die 
als vaste kern te onderscheiden moest 
zijn in alle voorkomende vormen van 
het begrip? Bij het sociaal-darwinisme 
is hierbij natuurlijk te denken aan de 
‘sleutelbegrippen’ uit het darwinisme. 
Een probleem was hierbij evenwel, 
zoals gezegd, dat het vaderschap van 
Darwin omstreden was. Of kon worden 
volstaan met het noemen van enkele 
kenmerken, die dan in wisselende fi-
guratie deel konden uitmaken van het 
te beschrijven begrip. Hierbij ontstond 
weer de vraag welke kenmerken er ‘echt’ 
bij moesten voorkomen en welke gemist 
zouden kunnen worden. Een andere 
wijze van definiëren, is het aangeven 
wat de functie was van het begrip. Een 
voorbeeld hiervan is de volgende defini-
tie uit de Grote Spectrum Encyclopedie: 
‘een semi-wetensschappelijke theorie, 

die de welvarende leden van de indus-
triële maatschappij in staat stelde hun 
vooruitgangsgeloof te combineren met 
een rechtvaardiging van hun macht en 
rijkdom ten koste van de rest’. Deze 
omschrijving dekt de ‘klassieke’ variant 
van Hofstadter volkomen, maar kan 
net zo goed slaan op het liberalisme. 
Zo bleek ook een functionele definitie 
niet probleemloos. Het vraagstuk bleef 
onopgelost.

Terugblikkend blijft de over de de-
finitie gevoerde discussie interessant, 
doch wat voorbarig. Het is natuurlijk 
wenselijk een begrip zo precies moge-
lijk te omschrijven voor het onderzocht 
wordt, maar die omschrijving kan pas 
gegeven worden na het onderzoek. 
Deze vicieuze cirkel lijkt ondoorbreek-
baar. Bovendien is er best te leven met 
de gedachte dat een ‘isme’ in verschil-
lende gedaantes ten tonele gevoerd kan 
worden. Enige consensus leek echter 
nodig voorafgaand aan de speurtocht 
naar sociaal-darwinisme in Nederland. 
Daarom werd op een broeierige na-
middag besloten een werkdefinitie te 
hanteren waarin het sociaal-darwinisme 
werd omschreven als de ‘toepassing 
van de gedachte van Darwin, dat de 
strijd om het bestaan en de selectie (via 
erfelijkheid) bepalend zijn voor ontwik-
keling (evolutie), op de maatschappij’. 
Gewapend met deze omschrijving werd 
vervolgens de collectieve jacht op de va-
derlandse sociaal-darwinisten geopend.
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Het fenomeen sociaal-dar-
winisme in Nederland
In de tweede helft van het onderzoek 
is bekeken in hoeverre in eigen land 
denkbeelden te traceren waren, die 
overeen kwamen met de werkdefinitie. 
Hiertoe werd een grote hoeveelheid 
boeken en brochures verzameld door 
bibliografieën en catalogi door te 
nemen op trefwoorden als Darwin, er-
felijkheid, afstamming, evolutie, strijd, 
oorlog, selectie, enz. Daarnaast is een 
aantal werken over staatsinrichting en 
maatschappelijke problemen doorge-
licht. En tenslotte zijn jaargangen van 
tijdschriften van wetenschappelijke of 
levensbeschouwelijke signatuur doorge-
nomen, omdat verwacht mocht worden 
dat daarin eventuele discussie over de 
maatschappelijke toepassing van het 
darwinisme niet onbesproken zouden 
blijven.

Aanvankelijke leverde deze werkwij-
ze een grote hoeveelheid materiaal op. 
Een groot deel hiervan moest evenwel 
spoedig afvallen. Hierin werd wel gere-
fereerd naar Darwin of de evolutieleer, 
maar niet in de door ons bedoelde zin. 
Al snel deed zich dus het probleem van 
de selectie van het materiaal voor. Door-
dat de afstammingsleer aan het einde 
van de negentiende eeuw in ons land in 
brede kringen bekendheid genoot, werd 
het mode het spraakgebruik te larde-
ren met aan het darwinisme ontleende 
kreten. We zouden hierbij in analogie 
met ‘germanisme’ kunnen spreken van 

‘darwinismen’. Zo gebruikte men het 
woord ‘evolutie’ herhaaldelijk in boek-
titels, terwijl gewoon ‘de geschiedenis 
van’ bedoeld werd. Ook was er een 
vrouwenblad dat de naam ‘Evolutie’ 
droeg, doch verder met Darwin of zijn 
denkbeelden niets uitstaande had. Het-
zelfde kan gezegd worden voor termen 
als ‘struggle for life’ en ‘survival of the 
fittest’, die men vaak in het Engels liet 
vallen.

Aanvankelijk leek het erop dat in de 
romanliteratuur rond de eeuwwisseling 
sprake was van darwinisme. Naturalisti-
sche auteurs als Couperus en Marcellus 
Emants bedienden zich herhaaldelijk 
van uitdrukkingen als ‘strijd des levens’. 
Nadere studie leerde evenwel dat dit 
begrip slechts diende om de trooste-
loosheid van het menselijke bestaan te 
illustreren. Ook het herhaaldelijk refe-
reren naar de erfelijkheid heeft bij hen 
een louter figuratieve functie, en dient 
slechts om de gedetermineerdheid van 
de hoofdpersonen te benadrukken. 
Elke verwijzing naar evolutie ontbreekt 
in de romans van deze schrijvers, zodat 
van sociaal-darwinisme niet gesproken 
kon worden.

Het aantal Nederlanders dat 
uiteindelijk na onderzoek als sociaal-
darwinist ontmaskerd kon worden 
was, zoals we al signaleerden, gering. 
Slechts enkelen uiten denkbeelden die 
we als ‘klassiek’ sociaal-darwinistisch 
konden aanmerken. In de studies over 
bevolkingsproblematiek, armoede en 
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liefdadigheid wezen enkele auteurs op 
het gevaar dat charitatieve naastenliefde 
een belemmering zou worden voor de 
natuurlijke selectie. Door de steun aan 
de zwakken vreesde men afnamen van 
de strijd om het bestaan en daardoor 
een ‘onmatige vermeerdering van on-
waardigen en ondeugdzamen’. Vrijwel 
niemand blijkt echter coûte que coûte 
volledige staatsonthouding te willen 
verdedigen. Enerzijds deinst men toch 
terug voor de onmenselijke consequen-
tie hiervan, anderzijds ziet men juist 
het feit dat het natuurlijk overwicht 
verstoord is, als een argument voor 
overheidsingrijpen. De falende natuur-
lijke selectie moet aangevuld worden 
door een sociale selectie. Veel van deze 
auteurs maken dan ook uiteindelijk de 
stap naar de eugenetiek. 

Ook wat de collectieve en milita-
ristische variant betreft bleken onze 
voorouders nagenoeg van vreemde 
smetten vrij. Evidente uitzonderingen 
waren te vinden in het werk van een 
drietal hoogleraren. De Utrechtse bio-
loog Pieter Harting hield in 1870 al 
een rede waarin hij het darwinisme 
gebruikte om de Frans-Duitse oorlog 
te verklaren. Aangezien in Duitsland 
het edele, ernstige, dappere en cultu-
rele Germaanse ras overheerste en in 
Frankrijk het kinderlijke en tuchtloze 
Keltische ras, achtte Harting een Duitse 
overwinning niet alleen onvermijdelijk 
maar ook wenselijk. ‘De aarde is een 
groot slagveld’, maar dit is onvermijde-

lijk, zegt Harting. Het is opmerkelijk 
dat Harting die in zijn rede een gedach-
tengang opzet, die zo uit de ‘Origin’ 
lijkt te zijn overgenomen, de naam van 
Darwin nergens noemt in deze rede. 
Desalniettemin kunnen we Harting een 
sociaal-darwinist noemen, aangezien hij 
expliciet zegt dat de strijd om het be-
staan en natuurlijke 
selectie bepalend 
zijn in de menselijke 
samenleving. 

Ook bij de Am-
sterdamse socioloog 
S. R. Steinmetz trof-
fen we de gedachte 
dat de strijd tussen 
staten onderling af-
hing van de kwaliteit 
van de daarin le-
vende rassen. In zijn  
in 1907 verschenen 
werk ‘Die Philo-
sophie des Kriegers’ 
verklaart hij dat 
oorlog een heilzaam 
selectiemiddel is, dat 
noodzakelijk is voor 
het in stand houden 
van de vitaliteit van een volk. Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog komt Stein-
metz echter tot de slotsom dat oorlog 
ook wel contra-selectief zou kunnen 
werken. En aangezien ook verderfelijke 
cultuurinvloeden als het feminisme bij-
dragen tot het verzwakken van het ras, 
bekeert Steinmetz zich uiteindelijk tot 
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de eugenetiek.
Ook bij de advocaat en publicist 

Valckenier Kips vinden we sociaal-
darwinistische denkbeelden. De staat 
moet in zijn ogen zorgen dat ‘indivi-
duele krachten’ vrij spel hebben, zodat 
natuurlijke selectie een krachtig ras kan 
kweken. Hierdoor zou een krachtige 
natie gevormd worden. In Valckenier 
Kips, die de vader van het Nederlandse 
fascisme wordt genoemd, treffen we 
een ‘link’ tussen fascisme en sociaal-
darwinisme. Tijdgebrek maakte echter 
dat deze denkbeelden bij andere proto-
fascisten niet meer onderzocht konden 
worden, zodat onduidelijk is of het hier 
meer betreft dan een personele unie van 
twee ideologieën.

We hebben gezien dat de stap van 
‘klassiek’ sociaal-darwinisme naar euge-
netiek klein is, en door meerdere auteurs 
is gezet. Eugenetiek kwam echter in de 
negentiende eeuw slechts aarzelend op 
gang. Pas in het Interbellum neemt 
deze wetenschap een vlucht, mede door 
de inzichten van Hugo de Vries en het 
herontdekken van de wetten van Men-
del. Voor zover men zich voor de Eerste 
Wereldoorlog buigt over eugenetische 
vraagstukken, beperkt men zich veelal 
tot het bepleiten van geneeskundig on-
derzoek voor het huwelijk, en dan nog 
op basis van vrijwilligheid. Militante 
rassenbiologie werd in Nederland niet 
aangetroffen in deze periode.

Uit het bovenstaande zou de con-
clusie getrokken kunnen worden dat 

er in de periode 1875-1914 in Ne-
derland nauwelijks sprake was van 
sociaal-darwinisme. Toch werd er vaak 
melding gemaakt van de maatschappe-
lijke toepassingen van het darwinisme. 
Het merkwaardige is echter dat dit dan 
gebeurde door felle tegenstanders van 
dergelijke denkbeelden. Zo werd het 
etiket sociaal-darwinisme gebruikt om 
de meest uiteenlopende maatschappe-
lijke standpunten te verdedigen door de 
opponenten zwart te maken. Vooral in 
levensbeschouwelijke kring troffen we 
al dit invectief gebruik van het sociaal-
darwinisme herhaaldelijk aan. Zo haalt 
de jezuiet Viktor Cathrein in een artikel 
uit 1909 fel uit naar aanhangers van de 
evolutieleer. Zij verdedigen ‘het uit-
roeien der wilde inboorlingen’ en willen 
‘onverbeterlijke misdadigers en onge-
neeselijke krankzinnigen naar de andere 
wereld […] helpen’. Als aanhangers zich 
niet openlijk voor deze praktijken 
uitspreken, zijn ze volgens Cathrein 
eenvoudig niet consequent., Niet alleen 
in katholieke bladen vindt men deze 
gedachtengang , waarin darwinisten als 
sociaal-darwinisten omschreven en ge-
diskwalificeerd worden, maar ook bij de 
rechtzinnig protestanten.

Ook door anderen wordt het begrip 
sociaal-darwinisme in deze pejoratieve 
betekenis gehanteerd. Socialisten als 
Pannekoek en Rolant Holst spreken 
van ‘bourgeois-darwinisten’ om men-
sen te omschrijven die het darwinisme 
gebruiken om de bestaande maatschap-
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pelijke ongelijkheid te verdedigen. 
Eugenetici zetten zich af tegen de men-
sen die ‘den strijd om ’t bestaan in zijn 
volle kracht voor den mensch willen 
behouden’. Telkens geeft men een om-
schrijving van de tegenstanders die we 
zondermeer als sociaal-darwinistisch 
kunnen aanmerken. Maar nooit wor-
den namen genoemd van mensen die 
deze denkbeelden aanhangen. We moe-
ten dan ook tot de conclusie komen dat 
het sociaal-darwinisme voornamelijk 
heeft bestaan in de hoofden van de te-
genstanders.

Deze constatering sluit ook mooi 
aan op de bovengenoemde these van 
Bannister, die immers spreekt van een 
‘mythe’ die in het leven is geroepen 
door tegenstanders van het sociaal-dar-
winisme. Hoewel het natuurlijk aardig 
is het onderzoeksresultaat in de secun-
daire literatuur gestaafd te zien, was de 
constatering dat het sociaal-darwinisme 
een nauwelijks verdedigde veste was, 
enigszins onbevredigend. De werk-
groepleider kon zeer terecht opmerken 
‘geen resultaat is ook resultaat’. Toch 
bleef het gevoel bij velen dat het onder-
zoek op niets was uitgelopen. Dit komt 
waarschijnlijk ook door het ongrijp-
bare van het ‘idee’ dat tot uitgangspunt 
diende van het onderzoek. Na afloop 
was nog steeds niet te zeggen wat dat 
sociaal-darwinisme nu ‘eigenlijk’ was. 
Het is een begrip dat op verschil-
lende manieren te omschrijven is, en 
waarschijnlijk niet eens bestaat. Dat 

wil zeggen als ‘bestaan’ betekent een 
gepropageerd worden. Zo blijft ideeën-
geschiedenis het zoeken naar een zwarte 
kat in een donkere kelder, waarbij voor 
het sociaal-darwinisme dan ook nog 
geldt, dat we af moeten gaan op de uit-
spraken van de muis.

Het sociaal-darwinisme in 
de ideeëngeschiedenis
Veel van de voetangels en klemmen 
die ontweken moesten worden bij de 
speurtocht naar het sociaal-darwinisme, 
zijn vaste hindernissen in werkgroepen 
die onderzoek doen naar een histo-
risch begrip. Toch heeft het begrip 
sociaal-darwinisme specifieke eigenaar-
digheden die het een eigen plaats doet 
innemen binnen de ideeëngeschiede-
nis. Om dit te illustreren kunnen we 
gebruik maken van de verdeling die 
Stuart Hughes aanbreng in de manie-
ren om ideeëngeschiedenis te bedrijven. 
Hij onderscheidt drie niveau’s in te 
bestuderen ideeën. Op het eerste en 
‘laagste’ niveau bevinden zich ‘popular 
ideas and practices’. Het gaat hierbij 
om ideeën die nauwelijks expliciet zijn, 
en derhalve niet op hun intrinsieke 
inhoud beschreven kunnen worden. 
Ze zijn volgens Stuart Hughes alleen 
te beschrijven door een ‘retrospectieve 
culturele antropologie’ of een sociale 
geschiedenis die niet louter descriptief 
want daardoor slaapverwekkend, maar 



 39 

conceptueel te werk gaat. Stuart  
Hughes vraag zich hierbij echter af of 
we dan nog wel van ideeëngeschiedenis 
kunnen spreken en wil zich er ver-
der niet mee bezig houden. Dit eerste 
niveau zouden we dan ok kunnen om-
schrijven als ‘mentaliteitsgeschiedenis’ 
aangezien het gaat om denkbeelden die 
in zeer geringe mate gearticuleerd zijn 
en bij grotere groepen voorkomen.

Op het tweede niveau , dat door 
Stuart Hughes aangeduid wordt als 
‘ethico-political’, gaat het om denk-
beelden die door de regerende elite 
aangehangen worden. Het probleem 
hierbij is, dat de ideeën binnen die 
elite zeer heterogeen kunnen zijn, zodat 
moeilijk is aan te geven welke de ‘heer-
sende’ ideeën zijn. De uiteindelijke test 
ligt in het handelen van de mensen , 
maar daarmee verlaten we het terrein 
van de ideeëngeschiedenis. De histori-
cus loopt op dit niveau het gevaar de 
heterogeniteit te simplificeren door ten 
behoeve van een coherente beschrij-
ving enkele ‘grote ideeën’ te veel te 
belichten. Stuart Hughes wil hier zijn 
handen niet aan branden, en zoek zijn 
toevlucht op het derde en ‘hoogste’ ni-
veau, dat zich bezighoudt met ‘major 
ideas in their pristine form’, die zijn ge-
formuleerd door enkele grote mannen 
(‘very superior ones’). Deze op heldere 
wijze uitgedrukte denkbeelden betref-
fende ‘the over-all structure of society’, 
zijn hun tijd meestal ver vooruit. Ze 
‘lekken’ pas na enige tijd door naar de 

diepere maatschappelijke lagen. Hoe 
helder en intellectueel hoogstaand deze 
ideeën ook zijn, bij de beschrijving is 
interpretatie onvermijdelijk omdat ‘the 
impliciations of ideas will frequently 
bulk larger than those ideas themselves’.

We kunnen ons nu afvragen op 
welk niveau de bestudering van het 
sociaal-darwinisme zich beweegt. De 
denkbeelden van Darwin zouden we 
op het eerste niveau kunnen plaatsen, 
hoewel Stuart Hughes voornamelijk 
spreekt over beoefenaars van de sociale 
wetenschappen in de breedste betekenis 
van het woord. Maar het is helemaal de 
vraag of Darwin zelf een sociaal-darwi-
nist genoemd kan worden. Hij heeft 
zich nauwelijks gebogen over de struc-
tuur van de maatschappij, en beperkt 
zich tot de biologische uitwerking van 
de afstammingsthese. Het lijkt daarom 
juister om de sociaal-darwinistische 
denkbeelden op het tweede niveau te 
plaatsen., Het sociaal-darwinisme is 
geen coherent ideeënstelsel dat door 
iemand ontworpen is, en pas daarna 
doorsijpelde naar bredere bevolkings-
lagen. Het is een veelheid van ideeën 
die ontstonden door op het middenni-
veau een interpretatie te geven van de 
van Darwin afkomstige gedachten. Het 
ontstaat in het gebruik. We kunnen dan 
ook constateren dat het etiket ‘ethico-
political’ bij uitstek van toepassing is op 
het sociaal-darwinisme. Het gaat im-
mers om denkbeelden die sterk gericht 
zijn op praktisch handelen, zoals zeer 
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duidelijk bij de eugenetiek het geval is, 
of op z’n minst een leidraad willen zijn 
voor het beoordelen van maatschappe-
lijke verhoudingen.

Hiermee stuiten we op de be-
zwaren die volgens Stuart Hughes 
kleven aan geschiedschrijving op dit 
niveau. Het gevaar is aanwezig dat ‘het’ 
sociaal-darwinisme een vertekende ver- 
zamelnoemer wordt van een hoeveel-
heid onderling samenhangende ideeën. 
Zo bekeken moet een definitie van 
het begrip niet trachten alle verschij-
ningsvormen onder die ene noemer te 
brengen, maar juist ruimte laten voor 
de veelzijdigheid van de uitwerkingen. 
De aanvankelijk als beperking ervaren 
constatering dat het sociaal-darwinisme 
in feite een waaier is van varianten, is 
dus een logisch gevolg van deze vorm 
van ideeëngeschiedenis. Aan de andere 
kant is het voor de de beschrijving van 
die verscheidenheid noodzakelijk om 
een organiserend concept te hebben. 
De algemene definitie van het begrip 
heeft hier een essentiële functie.

Ook de al genoemde historicus 
Zmarzlik beschrijft hoe het voor de 
bestudering van sociaal-darwinisme 
nodig is af te zien van de ‘Gipfelwan-
derung ideellen Hochgebirgen’, die de 
ideeëngeschiedenis kan zijn, en ‘auf 
den grossartigen Weitblick verzichten 
und (…) die Dickichte des Flachlandes 
durchforschen, wo die kleine Geister 
hausen’. Bij deze tocht naar het lagere 
moeten we er rekening mee houden dat 

we te maken krijgen met ‘Phänomene 
vor geringer geistiger Dichte und Rati-
onalität’. We hebben te maken met een 
hoeveelheid verschillende denkbeelden, 
zegt ook Zmarzlik, ‘die auf den ersten 
Blick sehr verschiedenartig anmuten 
und deren innerer Zusammenhang 
und gemeinsame Tendenz sich erst 
dem Historiker voll 
erschliesst’. De dif-
fuusheid van het 
onderzoeksmateriaal 
neemt verder toe als 
het sociaal-darwinis-
me verder doorsijpelt 
naar lagere niveaus. 
Het sociaal-darwinis-
me onttrekt zich dan 
langzaam maar ze-
ker aan het blikveld 
van de ideeënhis-
toricus. Hofstadter 
zegt dat het sociaal-
darwinisme sinds de 
Eerste Wereldoorlog 
verdwenen is ‘as a 
conscious philosop-
hy’, maar neemt aan 
dat de ‘Darwinian 
individualism had 
persisted as a part 
of political folklore, even though its 
rhetoric is seldom heard in formal dis-
cussion’. Het blijft volgens hem dan ook 
altijd mogelijk dat deze ‘onderstroom’ 
weer boven komt. Ook Zmarzlik trekt 
uit het optreden van Hitler de conclu-
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sie dat ‘radicale sozial-darwinistische 
Vorstellungen auf einer gesellschaftlich 
tieferen Ebene in massiver Form weiter-
getragen sein müssen’. 

 De aanname dat sociaal-dar-
winistische ideeën op lagere niveaus 
voortleven, zonder dat er expliciete ui-
tingen van voorkomen, laat zich niet 
makkelijk bewijzen. We moeten ons 
dan ook afvragen of hier geen sprake 
is van een ‘mythe’ zoals die door Ban-
nister is omschreven. Het is makkelijk 
spoken te zien waar ze niet zijn. Ander-
zijds is er geen reden om te naïef te zijn 
bij de bestudering van dit soort ideo-
logieën. Lucy Davidowicz beschrijft 
in haar boek The War against the Jews 
1933-1945 hoe de nationaal-socialis-
ten gebruik maakten van ‘esoterisch’ 
spraakgebruik om de plannen voor de 
‘Endlosüng’ te omschrijven. Op het 
gewone betekenisniveau is dit spraak-
gebruik niet uitzonderlijk, maar voor 
de ingewijden gaat er een tweede bete-
kenislaag achter schuil die een radicale 
boodschap onthult. Het is de taak van 
de historicus om die verborgen beteke-
nis achter de woorden naar boven te 
halen. We kunnen hierbij denken aan 
de door Althusser gepropageerde ‘symp-
tomatische leeswijze’ waarbij tussen de 
regels door gelezen moet worden, of 
aan de visie die taal ziet als structuur die 
op een basaal niveau de werkelijkheid 
bepaalt zoals door Foucault beschreven. 
Het is dan evenwel de vraag in hoeverre 
we nog kunnen blijven spreken van 

ideeëngeschiedenis, zoals die wordt be-
dreven door historici als Stuart Hughes 
en Zmarzlik.

Het sociaal-darwinisme blijft met 
dit alles een ongrijpbaar idee, dat zo-
als we gezien hebben vooral leeft in de 
hoofden van de tegenstanders. Het kan 
echter evenzeer een spookbeeld zijn dat 
rondjaagt in het hoofd van de historicus 
die er greep op probeert te krijgen.<<
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De Aanzet van… Koen Vossen

‘Door Aanzet ben 
ik me beter thuis  
gaan voelen in 
mijn studie’

Het is een zonnige vrijdagmiddag in maart als Aanzet oud-redacteur 
Koen Vossen opzoekt. We treffen hem in zijn woning in Oog in Al, 
verscholen achter de prachtig gerenoveerde Cereolfabriek. Vossen 
was van 1992 tot 1994 betrokken bij Aanzet, werkte als onderzoeker 
en publicist en kreeg twee jaar geleden veel media-aandacht voor zijn 
boek ‘Rondom Wilders, Portret van de PVV’. Aanzet ging met hem in  
gesprek over Wilders, populisme, een verwende generatie en de rol 
die Aanzet speelde in zijn loopbaan. 
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In 1990 startte Koen Vossen zijn stu-
die geschiedenis aan de Universiteit 
Utrecht. Het was een roerige tijd: de 
Muur was net gevallen en in de Sovjet-
Unie was Gorbatsjov aan de macht. 
Volgens Vossen lopen zijn persoonlijke 
geschiedenis en de grote lijnen van de 
geschiedenis op dat punt parallel. De 
vrijheid die ontstond als gevolg van het 
naderende einde van de Koude Oorlog 
ervoer hij persoonlijk door op kamers 
te gaan. De lichting van 1990 was vol-
gens Vossen een ‘verwende generatie’: 

zes jaar lang studie-
beurs, de kamerprijzen 
waren te doen en vanaf 
zijn achttiende had elke 
student recht op een 
basisbeurs van driehon-
derd gulden. Vossen 
had dan ook geen drive 
om meteen hard te 
gaan werken. Terwijl 
Gorbatsjov werd afge-

zet moest er dan ook worden geblokt 
voor hertentamens.

Aan het einde van zijn tweede jaar 
sloot Vossen zich aan bij de Aanzetre-
dactie. Dat studiejaar verliep vooralsnog 
niet erg lekker, maar door zijn betrok-
kenheid bij Aanzet kreeg Vossen meer 
waardering voor zijn studie Geschiede-
nis en begon hij serieuzer te studeren. 
Destijds, in 1992, hield Aanzet nog 
kantoor aan het Lucasbolwerk. Vossen 
was toen hij begon een van de jongste 
redacteuren en trad aan ten tijde van 

een generatiewisseling. In die tijd was 
het gebruikelijk dat een redacteur na 
twee Aanzetjaren plaatsmaakte voor 
vers bloed. Er was in de redactie nog 
geen formele hoofdredacteur, maar er 
was al wel vrij snel sprake van een groep 
‘mannetjes’, die naast Vossen bestond 
uit Alexander van der Haven, Frank 
Hendrickx, Niek Pas en Oene van der 
Wal. Vossen herinnert zich dit groepje 
als een vijftal prettige strebers. De favo-
riete vijand van Aanzet in die tijd was 
de UHSK. Aanzet profileerde zich ten 
opzichte van de UHSK een tikkeltje ar-
rogant, maar nooit op een vervelende 
manier. 

Eens in de week werd er vergaderd. 
Tijdens deze bijeenkomsten, die rond 
tien uur in de ochtend plaatsvonden, 
kwamen verscheidene redactieleden de 
kamer binnenlopen met een zak chips 
en een blik cola als ontbijt. Achteraf 
gezien kan Vossen zich nauwelijks meer 
voorstellen hoe zijn toenmalige redac-
tiegenoten alle werkzaamheden konden 
bolwerken. De informatierevolutie had 
zich immers nog niet voltrokken en de 
computer werd destijds gedeeld met 
Dynamiek, een ander geschiedenis-
tijdschrift voor studenten in Utrecht. 
Redacteuren met een computer thuis 
waren een exotisch verschijnsel. De 
werkwijze kwam in grote lijnen overeen 
met die van de huidige redactie: twee 
redacteuren bogen zich over een artikel 
en de redactie bestond uitsluitend uit 
studenten – er was geen actieve rol voor 
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wetenschappelijk personeel. Bevriende 
bladen, zoals Leidschrift uit Leiden, 
hadden en hebben wel een gemeng-
de redactie. Hierdoor genoot Aanzet 
minder aanzien dan bladen uit andere 
studentensteden. Een probleem dat de 
redactie ondervond in het begin van 
de jaren negentig was het vinden van 
vrouwelijke redacteuren: volgens Vos-
sen was het blad een mannenbolwerk. 
Hij herinnert zich Aanzet ook als een 
redelijk links blad, hoewel in de Paarse 
jaren vanaf 1994 de politieke kleur naar 
het midden opschoof. Zijn redacteur-
schap bij Aanzet ziet Vossen als een 
nuttige aanvulling op zijn geschiedenis-
studie: ‘Door Aanzet ben ik me beter 
gaan thuis voelen in mijn studie. Ik had 
geen hechte lichting, maar als redacteur 
heb ik ontzettend veel geleerd door of-
ficiële dingen te regelen en in een team 
te werken’. 

Na zijn studie kwam Vossen, na om-
zwervingen als een reis naar India en 
werkzaamheden voor het Historisch 
Nieuwsblad, terecht bij het Instituut 
voor Nederlandse Geschiedenis. Hier 
promoveerde hij in 2003 op het proef-
schrift ‘Vrij vissen in het Vondelpark’, 
over kleine politieke partijen. Onder-
tussen was hij zijdelings binnen de PvdA 
actief in de beweging ‘Niet Nix’, die 
binnen deze partij opschudding wilde 
veroorzaken en aandacht wilde vragen 
voor een meer sociaal-liberale koers. 
‘Een echte jaren negentig-beweging. 
We geloofden toen dat ideologische 

tegenstellingen tot het verleden be-
hoorden en er gezocht kon worden naar 
“verstandige oplossingen”. Dat was de 
sfeer van die jaren,’ stelt Vossen enigs-
zins weemoedig.  Na het afronden van 
zijn proefschrift was Vossen werkzaam 
als universitair docent aan de Radboud 
Universiteit en de Universiteit Leiden. 
Hoewel hij zich ‘echt een historicus’ 
voelt, gaf hij ook colleges bij de op-
leidingen Duits, bestuurskunde en 
politicologie. Op de universiteit had 
hij moeite met de overdreven verwe-
tenschappelijking: ‘In de academische 
wereld draait alles om het binnenhalen 
van subsidies; onderwijs is secundair’. 
Hoewel hij tegenwoordig zowel journa-
list als wetenschapper is omschrijft hij 
zijn huidige werkterrein als een ‘sche-
mergebied’, waarin Vossen alle opties 
openhoudt voor de toekomst.

Het jaar 2002 is in de carrière van 
Koen Vossen een omslagpunt geweest. 
Door de groeiende populariteit van 
Pim Fortuyn kwam de term populisme 
in opkomst en groeide de academi-
sche belangstelling voor dit fenomeen. 
Het was voor Vossen de opmaat naar 
de publicatie van zijn boek ‘Rondom 
Wilders, Portret van de PVV’. Dat 
was een uitdaging, stelt hij: ‘Over het 
heden kun je niet oordelen’. Een re-
actie op het boek heeft hij van Geert 
Wilders nooit gekregen, maar Vossen 
is ervan overtuigd dat de politicus het 
heeft gelezen: ‘Wilders is een enorme 
controlfreak en heeft een bunkermenta-
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liteit: hij leest alles wat over hem wordt 
geschreven’. Dissidenten die Wilders’ 
politieke beweging hebben verlaten, 
praten makkelijker. Een groot deel van 
de informatie voor Vossens onderzoek 
is dan ook afkomstig van personen die 
Wilders en zijn gedachtegoed de rug toe 
hebben gekeerd. Een verklaring voor 
de populariteit van de PVV is volgens 

Vossen niet een-
voudig te geven: 
‘Vanaf de jaren 
zeventig is zicht-
baar dat burgers 
minder hechten 
aan een politieke 
partij. De gids-
rol van grote 
politieke partijen 
brokkelt sinds die 
tijd langzaam af ’. 
Als gevolg hiervan 
is er een groeiende 
groep zwevende 
kiezers die poli-
tici afrekenen op 
hun prestaties. 
Hierdoor ontstaat 

ruimte voor nieuwkomers, die een stem 
geven aan onvrede over zaken als im-
migratie. Doordat de politieke partijen, 
maar ook instituties als de kerk, zich te-
rugtrekken uit de samenleving, ontstaat 
er een verwijdering tussen burger en 
politiek. Populistische partijen kunnen 
daarvan gebruik maken. De moorden 
op Fortuyn in 2002 en op Theo van 

Gogh in 2004 hadden daarentegen 
een grote impact. ‘Deze twee politieke 
moorden hebben gezorgd voor een cul-
tureel trauma. Fortuyn en Van Gogh 
durfden te zeggen wat niemand durf-
de te zeggen, zo werd steeds herhaald. 
Burgers bleven zitten met het idee dat 
je in Nederland niet de waarheid mocht 
vertellen’. De beveiliging waar Geert 
Wilders noodgedwongen gebruik van 
maakt, draagt bij aan dat beeld. 

Vossen voorspelt dat er voor Wil-
ders geen weg meer terug is: ‘Hij kan 
weinig anders dan het Kamerlidmaat-
schap, omdat hij altijd beveiligd zal 
moeten worden’. Deze beveiliging kan 
hij als particulier niet betalen. Boven-
dien zullen zijn aanhangers op hem 
blijven stemmen. Deze groep volgt de 
politiek over het algemeen niet goed 
en Wilders blijft goed inspelen op het 
gat dat traditionele partijen hebben 
achtergelaten in de maatschappij. Ook 
voor journalisten is Wilders nuttig: hij 
heeft de grootste naamsbekendheid in 
politiek Den Haag en een artikel over 
hem wordt daarom doorgaans goed ge-
lezen. Het zou misschien beter zijn om 
Wilders minder aandacht te geven, zo 
denkt Vossen, ‘maar dat vinden journa-
listen moeilijk omdat je  daarmee  een 
grote groep kiezers negeert’.

Terwijl Koen Vossen nog eens door 
zijn keuken stiefelt – hij heeft tijdens 
de twee uren dat Aanzet te gast was 
nauwelijks stilgezeten – en een kopje 
koffie inschenkt, sluiten we af. Na zijn 

Hij kan 
weinig 
anders dan 
het Kamer-
lidmaatschap, 
omdat hij  
altijd 
beveiligd 
zal moeten 
worden
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periode bij Aanzet heeft Vossen op 
verschillende vlakken zijn sporen ver-
diend, zowel in de journalistiek als aan 
de universiteit. Dat Aanzet hem daar, 
achteraf, zo in heeft gestimuleerd is een 
prettige gedachte. We hadden het kun-
nen weten: toen we Vossen een mailtje 
stuurden of hij misschien tijd had voor 
een interview, antwoordde hij: ‘Voor 
Aanzet altijd!’.<<

Koen Vossen (1971) studeerde 
Geschiedenis aan de Universi-
teit Utrecht en was van 1992 tot 
1994 als redacteur betrokken 
bij Historisch Tijdschrift Aan-
zet. Na zijn studie werkte hij als 
onderzoeker bij het Instituut 
voor Nederlandse Geschiedenis 
(1997-2002) en als universitair 
docent aan de Radboud Universi-
teit Nijmegen (2002-2007) en de 
Universiteit Leiden (2007-2012). 
In 2013 publiceerde hij het boek 
Rondom Wilders. Tegenwoordig 
werkt hij als freelance publicist 
en universitair docent, onder an-
dere in Nijmegen. 
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Dondeijne op een  
gebraden entvoghel

Tussen 2010 en 2013 verscheen in Aanzet de rubriek ‘Koken met Marietje’, waarin 

Johanna Maria van Winter, oud-hoogleraar middeleeuwse geschiedenis, de lezer een 

bijzonder gerecht uit het verleden voorschotelde. In deze laatste versie van ‘Koken 

met Marietje’ bereidde zij een bijzonder zestiende-eeuws recept. Daarnaast spraken 

onze oud-redacteurs met haar over de Zuid-Nederlandse kookkunst, het verslavende 

effect van suiker en de lekkerste en meest vieze gerechten die ze ooit heeft gemaakt.
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Paula Hendrikx & Marcella Klinker
Jaargang 28, nr. 2
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Deze laatste keer kookt Marietje voor 
ons een recept uit haar eigen kookboek. 
Althans, een kookboek uit de zestiende 
eeuw, dat zij samen met neerlandica 
Ria Jansen-Sieben heeft uitgegeven en 
van commentaar heeft voorzien. Deze 
verzameling handschriften van een 
Gentse familie is vermoedelijk door 
opeenvolgende generaties opgetekend. 
Het Zuid-Nederlandse recept dat Ma-
rietje voor Aanzet heeft bereid heet 
‘Dondeijne op een gebraden entvoghel’.

Het gaat om een saus van rode wijn 
voor over een gebraden eend, die in het 
oud-Nederlands met vogel of eendvogel 

werd aangeduid. Opmerkelijk is dat de 
saus voor over de hartige eend – of kip, 
dat is een goed hedendaags alternatief  
– heel zoet is. ‘Tot mijn verbazing was 
het eigenlijk ontzettend lekker’, vertelt 
Marietje over deze ongewone combi-
natie. Voor het recept worden appels, 
rode wijn, kaneel, gember en suiker ge-
bruikt. Hieronder lees je het recept in 
het oud-Nederlands. Hoewel dit recept 
goed leesbaar is, is het recept ook in he-
dendaags Nederlands aan het einde van 
dit artikel te vinden.
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Deze zoete ‘dondeijne’ sluit mooi 
aan bij de recente activiteiten van 
Marietje. Ze houdt zich momenteel 
namelijk bezig met een artikel voor een 
themanummer over het gebruik van 
suiker in de middeleeuwse keuken.  Ze 
baseert zich hierbij op een vijftiende-
eeuws kookboek dat uit de buurt van 
Antwerpen komt. Hierin staan meer 
dan tweehonderd gerechten, waarvan 
in ongeveer de helft van de gerechten 
suiker wordt gebruikt – en dat terwijl 
het bijna allemaal vlees-, vis- of gevogel-
tegerechten zijn.

Zoals dat ook voor dure specerijen 
uit het Oosten gold, was suiker een 
luxeproduct en getuigde het van een 

hoge status als je het gebruikte. In de 
zestiende eeuw werd suiker echter een 
stuk goedkoper. Hoewel het niet meer 
bijdroeg aan een hoge status, bleef 
suiker een belangrijk ingrediënt in de 
Nederlandse keuken. Dat is bijzonder, 
want allerlei andere specerijen werden 
om deze reden wél afgezworen. Hier-
van werd zelfs beweerd dat ze in de 
middeleeuwen alleen maar gebruikt 
werden om het zogenaamd bedorven 
voedsel dat men toen at te camoufleren. 
Het feit dat men ondanks statusverlies 
toch suiker bleef gebruiken, toont vol-
gens Marietje aan hoe verslavend suiker 
moet zijn geweest (en nog steeds is).

Hoewel het misschien niet zo gezond 
is, is het wel een erg lekker en gemak-
kelijk gerecht om te maken. Overigens 
heeft Marietje bijna nooit iets vies ge-
kookt. ‘Het was eigenlijk altijd wel 
lekker. Soms was iets wel minder ge-
bonden dan het zou moeten zijn en 
viel het bijna uit elkaar, maar zelfs dan 
was het goed te eten.’ Wellicht heeft ze 
inmiddels een ‘middeleeuwse smaak’ 
ontwikkeld. Wel heeft ze ooit eens een 
gerecht met gekookte haring bereid dat 
heel zwaar op de maag viel. ‘Dat viel zo 
zwaar dat je het wel “vies” zou kunnen 
noemen.’ Ook waren sommige Duitse 
recepten erg zuur, hoewel dat ‘lekker 
zuur’ is in de ogen van de Duitsers zelf.

‘Desondanks is het leuk om nieuwe 
recepten uit te proberen, en dat zal ik 
ook zeker blijven doen.’ Als er nieuwe 
tekstedities van middeleeuwse kook-

Het originele recept
‘Als ghij maicken wilt dondeijne op een 
gebraden entvoghel 

Soe sult ghij nemen vijf of zess appelen 
ende cappen [snijden] die al cleijn ende 
ontwee [in stukken] gesneden al dun in 
sciven [schijven] ende latet fruten [laat 
het fruiten] in boter te samen, soo neemt 
een pijnte [pint] root wijns of min of 
meer dair na dat [al naargelang dat] 
ghij maicken wilt, ende wel [royaal] 
caneelpoer [kaneelpoeder] ende wat 
gengebaerpoer [gemberpoeder] ende 
menghet te samen ende dan soo latet 
sieden [koken], ende veel suijckens daer 
in gedaen, ende gietet [giet het] op een 
entvoghel.’
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boeken verschijnen, schaft Marietje die 
graag aan en probeert ze er iets uit te 
koken. ‘Mijn gasten gebruik ik graag 
als proefkonijn’, geeft ze toe. Als ze 
een middeleeuws “lievelingsrecept” 
zou moeten aanwijzen, zou dat Brouet 
Georgié zijn, van de veertiende-eeuwse 
Franse chef-kok Taillevent. Dit recept 
verscheen drie jaargangen geleden als 
eerste middeleeuwse recept van Marie-
tje in Aanzet (jaargang 25, nr. 1). Het 
gerecht staat dicht bij onze hedendaagse 
smaak, maar is toch ook typisch mid-
deleeuws, met runderbouillon, kip en 
gember als hoofdingrediënten. ‘Als ik 
voor veel gasten moet koken en ik heb 
niets nieuws voorbereid, dan kook ik 
dat graag.’

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

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

Bereiding
Bak de appels in de boter in een die-
pe pan. Voeg vervolgens de wijn toe, 
samen met een of enkele mespunten ka-
neel- en gemberpoeder. Voeg de suiker 
toe en laat het geheel goed koken. Haal 
de pan van het vuur en giet het over een 
gebraden kip (of eend). Eet smakelijk!
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