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REDACTIONEEL

Beste lezer,

Voor u ligt het laatste nummer van de 
34e jaargang van Historisch tijdschrift 
Aanzet. Op de omslag vindt u een foto 
van het bereiden van ayahuasca, een 
geestverruimend middel dat in Peru 
oorspronkelijk door sjamanen werd 
gebruikt bij hun dagelijkse werkzaam-
heden. Margot Schuring onderzoekt in 
een van de artikelen in dit nummer de ef-
fecten van globalisering op het ayahuas-
ca-gebruik.  
   Haar artikel raakt aan de discussie over 
hoe we met erfgoed moeten omgaan. 
Dat deze discussie een uiterst heden-
daagse discussie is, bewijzen Steven de 
Boer en Robrecht Haex. Steven schrijft 
naar aanleiding van de omverwerping 
van het standbeeld van Jan Pieterszoon 
Coen in 2016. Hij laat zien dat ons kolo-
niaal erfgoed meer en meer ter discussie 
kan worden gesteld en dat waardeoorde-
len van nu een (discutabele) plek krijgen 
in de discussie. Dat deze discussie een 
worsteling is, laat ook Robrecht zien in 
zijn artikel dat draait om het palingcon-
flict dat recent is ontstaan door wetge-
ving van de EU rondom de palingvisse-
rij.  Welk argument weegt nu zwaarder, 
dat van de palingvissers of  dat van de 
natuurorganisaties? Robrecht, Margot 
en Steven tonen alle drie aan dat de wes-
terse visie op erfgoed voor conflictsitua-
ties zorgt.
   Erfgoed, zo blijkt in dit nummer, be-
slaat alle vlakken van de maatschappij. 
Waar historische objecten of tradities 
te vinden zijn, komt erfgoed bijna als 

vanzelfsprekend ook om de hoek kij-
ken. Het is dus niet verwonderlijk dat 
musea een prominente rol spelen in de 
omgang met erfgoed, zo ook in de Lin-
zer Sammlungen, de onvoltooide Na-
zi-museumcollectie van het Derde Rijk. 
Die collectie laat zien, zo betoogt Sjors 
Nab, dat er blijvend kritisch gekeken 
moet worden naar de samenstelling van 
collecties. Door selectie en representa-
tie kan er een beeld worden uitgedragen 
dat onvolledig is, dat een bepaalde ideo-
logische stroming beeldbepalend wordt 
in wat erfgoed is en wat niet. 
   Om de artikelen die allemaal met erf-
goed te maken hebben in te luiden heeft 
Albert van der Zeijden in Hoe geschiede-
nis jij? een kleine introductie in erfgoed-
studies geschreven. Daarnaast leest u 
over de passie van Robert-Jan Wille en 
leest u in de Tegenzet de reactie van 
Melle Meijer op de Voorzet van vorig 
nummer over leiderschap aan de univer-
siteit. Martijn van der Meer schrijft een 
vlammende voorzet over waarom Thier-
ry Baudet waarschijnlijk (tegen alle ver-
wachtingen in) toch geen racist is. Zoals 
u gewend bent, sluit het nummer af met 
drie recensies die dit keer allemaal over 
boeken gaan waarin vrouwen en hun 
maatschappelijke positie en rechten 
centraal staan.

Veel leesplezier!
Daan Elling
Hoofdredacteur
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Hoe geschiedenis jij?

Erfgoedwijs omgaan met geschiedenis 

In deze Aanzet wordt bijzondere aandacht besteed aan erfgoedstudies. Erf-
goedstudies zijn binnen de historische academische professie een relatief 
nieuw verschijnsel, maar wint in korte tijd snel aan populariteit. Maar wat is 
erfgoed eigenlijk? Wat moeten we als historici met erfgoed? En waarom is het 
relevant voor historici om zich met erfgoed bezig te houden? Albert van der 
Zeijden combineert zijn aanstelling bij de Universiteit Utrecht met zijn werk 
voor Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. In deze ‘Hoe geschiede-
nis jij?’ zal hij ingaan op de ins en outs rondom erfgoed en zal daardoor de lezer 
hopelijk ‘erfgoedwijzer’ maken. 

Albert van der Zeijden

Historici bestuderen het verleden. Maar 
langzamerhand is er een nieuw specialis-
me bijgekomen, waarin historici de om-
gang van het verleden in het heden on-
derzoeken, de omgang met wat met een 
paraplu-term als ‘erfgoed’ wordt aange-
duid. Erfgoedstudies is tegenwoordig 
een florerende discipline, met eigen 
tijdschriften (zoals het International 
Journal of Heritage Studies) en inter-

nationale netwerken van onderzoekers 
(zoals de Association of Critical Herita-
ge Studies), die erfgoed bestuderen als 
een sociaal, cultureel en ook een poli-
tiek en economisch fenomeen. Sinds het 
UNESCO verdrag uit 2003, wordt daar-
bij ook een onderscheid gemaakt tussen 
het zogenoemde materiële erfgoed, het 
erfgoed van monumenten in de ruimte-
lijke omgeving en van historische voor-

Afb. 1: Een voorbeeld van hoe Labour in Groot-Brittannië Pride politiseert. Bron: Wikimedia Commons.
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werpen in musea, en het immateriële 
erfgoed, de gebruiken, gewoonten en 
tradities. Bij immaterieel erfgoed gaat 
het om uiteenlopende sociale praktijken 
en cultuuruitingen, waarin het verleden 
doorklinkt en die mensen willen doorge-
ven naar volgende generaties.
 
Nadenken over de macht van het ver-
leden
De Amerikaanse historicus en geograaf 
David Lowenthal (1923-2018) geldt in 
veel opzichten als de grondlegger van 
het nieuwe specialisme. In zijn kritische 
beschouwing The Heritage Crusade 
and the Spoils of History (1996) liet hij 
zien dat de huidige samenleving in veel 
opzichten bezeten is door het verleden 
(Possessed by the Past, zoals Lowenthal 
het noemde). Hij betitelde het zelfs als 
een nieuwe religie, een geloof waarbij 
geschiedenis als ‘a reasonable, plausible 
and testable account of the past’ steeds 
meer naar de achtergrond verdwijnt.     
   Erfgoed is daarvoor in de plaats geko-
men, waarin het verleden in hoge mate 
wordt geïdealiseerd en een zoektocht is 
geworden naar de eigen roots. Het maak-
te geschiedenis niet alleen persoonlij-
ker maar ook politieker. Lowenthal is 
buitengewoon kritisch. De nieuwe erf-
goedcultus zou niet alleen bijdragen aan 
meer chauvinisme. Het wordt ook com-
mercieel geëxploiteerd in bijvoorbeeld 
het toerisme, waardoor erfgoed steeds 
meer triviaal en vulgair zou zijn gewor-
den (schrijver Ilja Leonard Pfeijffer 
schreef er recent een scherpzinnige en 
amusante roman over: Grand-Hotel Eu-
ropa, over Europa als één groot Open-
luchtmuseum voor Chinese toeristen). 
In het voetspoor van Lowenthal gingen 
steeds meer historici zich bezighouden 

met wat tegenwoordig de ‘erfgoedindus-
trie’ is gaan heten. De links georiënteer-
de Engelse historicus Raphael Samuel 
(1934-1996) benadrukte de meer posi-
tieve kanten van de nieuwe trend. In zijn 
Theatres of Memory, uit 1994, sprak 
hij over een democratisering van de ge-
schiedenis, waarin historici niet langer 
het alleenrecht op de geschiedenis heb-
ben. Hij schreef over de opkomst van 
lokaal historische verenigingen, waarin 
ook ‘gewone’ mensen zich met de ge-
schiedenis zijn gaan bezighouden. Hij 
signaleerde ook de trend van kostuum-
spektakels, waarbij hij bijvoorbeeld de 
Dickensfestijnen noemt (tegenwoordig 
ook in Nederland populair, Deventer 
profileert zich bijvoorbeeld als Charles 
Dickensstad). Dat dit soms tot verma-
kelijke misverstanden kan leiden, blijkt 
uit een vraag die toeristen steeds vaker 
ook in Deventer stellen: ‘Waar kunnen 
we hier het geboortehuis van Dickens 
vinden’? Een handige touroperator zou 
er zomaar op in kunnen spelen.
   Naast het economische gebruik van 
erfgoed voor toerisme, is voor historici 
het politieke gebruik van erfgoed een 
belangrijk studieveld. Enerzijds spre-
ken politici vaak over wat zij noemen ‘de 
verbindende kracht van het erfgoed en 
het belang van het actueel houden van 
de geschiedenis die mensen raakt’ (zie 
de nota Erfgoed telt, van minister Van 
Engelshoven). Anderzijds is erfgoed de 
speelbal geworden van identiteitspolitie-
ke discussies. Uiteenlopende groepen 
eisen voor zichzelf een plaats op in de 
samenleving, zich daarbij beroepend op 
erfgoed. Pride (dit jaar in het teken van 
het motto: ‘Remember the Past and Cre-
ate the Future’) en Keti Koti (met onder 
meer de Bigi Spikri Optocht ‘Een gezel-
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lige en kleurrijke optocht in traditionele 
kledij om de afschaffing van de slavernij 
te herdenken & vieren’) zijn er een ex-
ponent van. Anderen, zoals bijvoorbeeld 
de Actiegroep Pro Zwarte Piet, zetten 
zich in voor het behoud van tradities. 
Politici springen er gretig op in, bijvoor-
beeld door mee te varen met de Canal 
Parade. In 2019 was er zelfs het unicum 
van een gezamenlijke boot met politici, 
waaraan GroenLinks overigens niet mee 
wilde doen omdat ze liever niet op een 
boot gesignaleerd wilden worden waar-
op ook de VVD meevoer. Aan de andere 
kant van het politieke spectrum is er het 
CDA, de partij die zich profileert voor 
de typisch Nederlandse tradities. ‘Ge-
noeg van de aanval op de tradities’ was 
bijvoorbeeld de sprekende kop van een 
interview met staatssecretaris Raymond 
Knops in De Telegraaf.
 
Multiperspectiviteit
Identiteitspolitiek enerzijds en demo-
cratisering van de geschiedenis an-
derzijds, hebben geleid tot een nieuw 
arsenaal van concepten en – meestal 
Engelse - begrippen. Met een begrip als 
‘multiperspectiviteit’ wordt aangeduid 
dat historici zich tegenwoordig moeten 
situeren in een wereld van meerdere, 
meerduidige en soms zelfs tegengestel-
de historische narratieven. Hoe moeten 
we daarmee om gaan op een inclusieve 
manier? Erfgoedspecialist Rodney Har-
rison introduceerde het concept van 
‘dialogical heritage’, om daarmee aan te 
duiden dat erfgoed altijd tot stand komt 
in dialoog en discussie, waarbij de histo-
ricus een speciaal oog dient te hebben 
voor veranderende machtsconstellaties 
in de samenleving (erfgoedspecialist 
Laurajane Smith spreekt in dit verband 

over ‘the Authorised Heritage Discour-
se’, waarmee ze het politiek dominante 
vertoog over het verleden bedoelt). De 
huidige aandacht voor controverses 
heeft nog een ander subspecialisme in 
het leven geroepen, dat van de zoge-
noemde ‘heritage diplomacy’, om po-
litieke en maatschappelijke conflicten 
te bezweren. ‘Cultural brokerage’ is 
weer een andere term, waarbij de erf-
goedprofessional zich opstelt als een 
soort van makelaar tussen verschillende 
partijen en interpretaties van het verle-
den. Erfgoedprofessionals heb je tegen-
woordig in soorten en maten. Je kunt 
daarbij denken aan museumconservato-
ren en restauratiespecialisten maar ook 
aan medewerkers van erfgoedhuizen, 
journalisten, erfgoedspecialisten die 
werken in de toeristische sector, alle-
maal mensen die op de één of andere 
manier aan ‘public history’ doen, aan 
publieksgeschiedenis. Omdat historici 
tegenwoordig niet meer het alleenrecht 
op het verleden hebben, wordt tegelijk 
ook geëxperimenteerd met het delen 
van verantwoordelijkheid, hetgeen leidt 
tot vormen van ‘co-creation’ en ‘shared 
authority’. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
museumconservatoren die bezig zijn 
met een expositie en daarbij steeds vaker 
een beroep doen op expertise buiten het 
museum. Amsterdam Museum werkte al 
eens samen met graffitischrijver Aileen 
Middel (Mick la Rock), die als gast-con-
servator betrokken was bij de tentoon-
stelling 'Graffiti. New York meets the 
Dam'.
   In historisch onderzoek wordt geëxpe-
rimenteerd met vormen van participa-
tief onderzoek en met ‘citizen science’, 
waarbij groepen in de samenleving mee-
denken over voor hen relevante vraag-
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stellingen voor onderzoek, en ook – heel 
belangrijk - van de resultaten van het 
onderzoek kunnen meeprofiteren. Ken-
niscentrum Immaterieel Erfgoed Neder-
land werkt bijvoorbeeld op die manier 
samen met erfgoedgemeenschappen 
in de onderzoekslijnen ‘controversieel 
erfgoed’ en ‘immaterieel erfgoed & toe-
risme’.
   Als je je als historicus bezig houdt met 
erfgoed, is het van belang om je van 
al deze uitdagingen bewust te zijn en 
er ‘erfgoedwijs’ mee om te gaan. ‘Erf-
goedwijs’ is een woord dat bedacht is 
door de Rotterdamse historica Hester 
Dibbits, waarmee ze wil aangeven dat je 
als onderzoeker of erfgoedprofessional 
rekening moet houden met politieke di-
mensies die aan het proces van erfgoed-
vorming ten grondslag liggen, en ook 
met de emotionele waarden die mensen 
met erfgoed verbinden. Voor de één is 
Zwarte Piet bijvoorbeeld onderdeel van 
de Nederlandse identiteit, voor de ander 
een symbool van onderdrukking van bij-
voorbeeld de Surinaamse of Antilliaanse 
Nederlanders. 
   Erfgoedstudies bestrijkt niet alleen 
een breed veld van uiteenlopende on-
derwerpen, waarin het maatschappelijk 
gebruik van geschiedenis centraal staat. 
Het is ook een studieveld dat er toe doet, 
omdat het raakt aan identiteitsvormende 
processen in een mondialiserende sa-
menleving. Het is fascinerend om on-
derzoek naar te doen om meer inzicht 
te krijgen in de samenleving van nu. 
Maar ook omdat erfgoed een potentiële 
werkkring voor historici kan bieden, in 
instituties die zich bezig houden met het 
inzichtelijk maken en met het behoud en 
beheer van het verleden, bijvoorbeeld in 
het onderwijs, in monumentenorganisa-

ties, musea en of erfgoedhuizen. Liefst 
‘erfgoedwijs’, je daarbij bewust te zijn 
van de politieke dimensie van erfgoed.
 
Erfgoedstudies in Utrecht
In Utrecht is erfgoedstudies een speci-
alisme binnen cultuurgeschiedenis, van 
het materiële erfgoed (Gertjan Plets) 
en van publieksgeschiedenis (Marijke 
Huisman) maar ook, als enige univer-
siteit in Nederland, met als één van de 
specialismen ‘immaterieel erfgoed stu-
dies’ (ondergetekende). Om reflectie op 
de ‘macht van het verleden’ te bevorde-
ren hebben deze drie Utrechtse historici 
samen het Erfgoed en Publieksgeschie-
denis Lab opgezet, dat onderwijs, on-
derzoek en de praktijk van erfgoed en 
publieksgeschiedenis met elkaar wil ver-
binden en onderzoek naar bijvoorbeeld 
onderwerpen als controversieel erfgoed 
wil stimuleren. 1

   Voor meer informatie: neem vooral 
contact op met mij (a.t.vanderzeijden@
uu.nl) of met mijn collega’s van cultuur-
geschiedenis Marijke Huisman of Gert-
jan Plets.

Albert van der Zeijden (1957) is onder-
zoeker immaterieel erfgoedstudies aan 
de Universiteit Utrecht en teamleider 
kennisontwikkeling bij Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed Nederland. Hij pu-
bliceert over uiteenlopende onderwerpen 
als controversieel erfgoed, Immaterieel 
erfgoed & Superdiversiteit; Immaterieel 
Erfgoed & Toerisme.

1  https://epglab.sites.uu.nl/
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artikel

Hoe goed is erfgoed? Het debat 
over Jan Pieterszoon Coen

Steven de Boer
In het debat over de toekomst van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen 
(1587-1629) in Hoorn staan voor- en tegenstanders van het monument lijn-
recht tegenover elkaar. Het ene kamp pleit voor behoud van het monument 
van Coen vanuit het idee dat we ons verleden niet kunnen veranderen, terwijl 
het andere kamp de herinnering aan de controversiële man juist graag ziet ver-
dwijnen. In dit artikel wordt de discussie onderzocht en wordt de argumentatie 
van beide partijen geanalyseerd aan de hand van Pierre Bourdieus kapitaalthe-
orie. Hieruit blijkt dat de stem van de tegenstanders niet genoeg kapitaal heeft 
om de heersende publieke opinie jegens het standbeeld te veranderen. 

In de nacht van 24 op 25 oktober 
2016 bekladden leden van actiegroep 
De Grauwe Eeuw de sokkel van het 
standbeeld van Jan Pieterszoon Coen 
in Hoorn. Ze schilderden het woord 
‘GENOCIDE’, alsmede een logo van de 
VOC waarin de letter ‘O’ was vervangen 

door een strop.1  Dit incident laat zien 
dat verwijzingen naar het Nederlandse 
verleden in de publieke ruimte tegen-

1 “Actiegroep bekladt standbeeld Jan Pieters-
zoon Coen,” Historiek, 25 oktober 2016, htt-
ps://bit.ly/33OEDrt (geraadpleegd op 5 juni 
2019).

Afb. 1: Standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn. Bron: Wikimedia Commons.
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woordig niet meer onomstreden zijn. In 
de negentiende eeuw was het verleden 
juist een geliefd middel van opkomende 
natiestaten om hun bestaan te recht-
vaardigen en een gevoel van nationale 
identiteit te scheppen. De natiestaat 
moest namelijk cultureel geconstrueerd 
worden als een ‘ingebeelde gemeen-
schap’, zoals historicus Benedict Ander-
son beschreef in Imagined Communities 
(1983).2  Hier kon het verleden goed 
bij helpen. Zo heeft de antropoloog 
Michael Dietler gewezen op het gebruik 
van archeologie en erfgoed om te 
verwijzen naar een gedeeld verleden en 
zo nationale eenheid te scheppen.3  Dit 
gedeelde verleden kon bijvoorbeeld in 
monumenten worden uitgedrukt. His-
toricus Pierre Nora is bekend geworden 
om zijn studie van lieux de mémoire 
(plaatsen van herinneringen) die 
natiestaten bouwden om de nationale 
eenheid te bewaren.4  De Australische 
erfgoedspecialiste Laurajane Smith 
stelt dat er in deze negentiende-eeuwse 
context door de elite een ‘geautoriseerd 
erfgoeddiscours’ werd ontwikkeld. Dit 
is een vastgestelde manier van omgaan 
met erfgoed die als algemeen geldig 
wordt erkend (geautoriseerd), omdat 
experts er professionele uitspraken 

2 Benedict Anderson, Imagined Communities: 
Reflections on the Origin and Spread of Nationa-
lism (London: Verso, 2006), 4-7.

3 Michael Dietler, ““Our Ancestors the Gauls”: 
Archaeology, Ethnic Nationalism, and the Mani-
pulation of Celtic Identity in Modern Europe,” 
American Anthropologist 98 (1994), 597-593.

4 Maria Grever en Robbert-Jan Adriaansen, “His-
torical culture: a concept revisited,” in Palgrave 
Handbook of Research in Historical Culture and 
Education, ed. Mario Carretero e.a. (London: 
Palgrave Macmillan, 2017), 80.

over doen en het geïnstitutionaliseerd is 
door middel van bijvoorbeeld erfgoed-
wetgeving.5  Hiermee werd er een histo-
risch kader vormgegeven waartegen de 
nieuwe natie zich diende te verhouden. 
In het Nederland van de negentiende 
eeuw werd hiervoor vooral inspiratie 
gezocht in de ‘Gouden’ zeventiende 
eeuw: de bloeitijd van de Nederlandse 
Republiek en de Vereenigde Oostindi-
sche Compagnie.
   Maar zoals het incident in Hoorn 
laat zien, is het mogelijk dat bepaalde 
groepen in de samenleving zich op een 
gegeven moment gaan verzetten tegen 
dit geautoriseerde erfgoeddiscours. Zo 
is er in Nederland de laatste jaren meer 
aandacht gekomen voor de schaduwkant 
van het heroïsche verleden dat herdacht 
wordt met standbeelden, straatnamen 
en andere monumenten. Verschillende 
groepen wijzen op de betrokkenheid 
van vaderlandse helden als Michiel de 
Ruyter en Jan Pieterszoon Coen bij 
activiteiten als slavernij en massamoord 
en vragen zich af of het wel gepast is om 
dit soort figuren te eren in de publieke 
ruimte. Deze tendens, die steeds ster-
ker en zichtbaarder is geworden in het 
huidige decennium, houdt verband met 
het feit dat in het multiculturele Neder-
land van vandaag niet iedereen dezelfde 
culturele identiteit heeft. Christiaan de 
Beukelaer schrijft bijvoorbeeld dat een 
Nederlands cultuurbeleid dat voor een 
lange tijd gebaseerd was op een idee 
van ‘de natie’ nu rekening moet houden 
met een ‘kosmopolitisch land’, waarin 
er niet langer één nationale identiteit is, 
maar meerdere identiteiten en etnici-

5 Laurajane Smith, Uses of Heritage (London: 
Routledge, 2006), 4-38.
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teiten naast elkaar bestaan.6  Om het 
in erfgoedtermen te formuleren: het 
geautoriseerde erfgoeddiscours uit de 
negentiende eeuw vertelt een nationa-
liserend verhaal dat niet representatief 
is voor de vele (etnische) groepen en 
minderheden in het hedendaagse Ne-
derland, omdat ze hun sociaal-culturele 
waarden er niet in herkennen. Smith 
spreekt in dit verband van ‘subalterne’ 
groepen, wat betekent dat ze buiten het 
dominante discours staan. Deze groe-
pen kunnen een alternatief, afwijkend 
erfgoeddiscours naar voren brengen, 
om zo te proberen invloed uit te oefe-
nen op het erfgoedbeleid en hun eigen 
identiteit meer zichtbaar te maken.7 
   In dit artikel bestudeer ik hoe dit 
debat tussen het geautoriseerde erf-
goeddiscours en een afwijkend discours 
zich de afgelopen jaren ontwikkelt heeft 
in het geval van Nederlands erfgoed 
verwijzend naar Jan Pieterszoon Coen 
(1587-1629), gouverneur-generaal van 
de Vereenigde Oostindische Compag-
nie van 1617 tot aan zijn dood. Coen is 
berucht om zijn aanval op de Banda-Ei-
landen in Oost-Indië in 1621. Om een 
monopolie op de nootmuskaathandel te 
bemachtigen, bracht hij een grote vloot 
naar deze eilanden, en liet het grootste 
deel van de vijftienduizend inwoners 
vermoorden of deporteren. Hoewel 
Coen na zijn dood op verschillende ma-
nieren werd geëerd voor zijn bijdrage 
aan de welvaart van Nederland, is hij 
door zijn nietsontziende methodes altijd 

6 Christiaan de Beukelaer, “Waarom Neder-
land meer dan ooit verdeeld is over zwarte piet,” 
OneWorld, 26 november 2018, https://bit.
ly/2TLMwtj (geraadpleegd op 4 juni 2019).

7 Smith, Uses of Heritage, 35-37.

een controversieel figuur gebleven.8 De 
nadruk in dit artikel ligt op het stand-
beeld van Coen in zijn geboorteplaats 
Hoorn, dat in een sfeer van nationalis-
tische trots op 30 mei 1893 werd ont-
huld. Ik ga de argumenten van zowel de 
voorstanders als de tegenstanders van 
dit standbeeld bestuderen. Ik gebruik 
Pierre Bourdieus theorie om dit debat te 
conceptualiseren als een veld waarin het 
verzamelen van kapitaal (economische, 
culturele, sociale of symbolische midde-
len) op het spel staat. Cultureel kapitaal 
is bijvoorbeeld gespecialiseerde kennis. 
De positie van spelers in het veld wordt 
bepaald door de hoeveelheid kapitaal 
die ze bezitten. Een goede positie be-
tekent een voordeel bij het verzamelen 
van meer kapitaal.9 Aan de hand van de 
hoeveelheid kapitaal die beide kanten 
in dit debat bezitten, beoordeel ik hun 
vermogen om een erfgoeddiscours 
in stand te houden of in praktijk te 
brengen. Ten slotte kijk ik hoe dit debat 
een rol speelde in een lokale politieke 
kwestie omtrent het standbeeld van 
Coen in Hoorn, zodat ik kan vaststellen 
in hoeverre in Nederland een afwijkend 
erfgoeddiscours tot nu toe succesvol is 
geweest in het vervangen van het geau-
toriseerde erfgoeddiscours.  

8 Victor Enthoven, “Jan Pietersz Coen: a man 
they love to hate. The first Governor General 
of the Dutch East Indies as an imperial site of 
memory,” in Sites of Imperial Memory: Comme-
morating Colonial Rule in the Nineteenth and 
Twentieth Centuries, eds. Frank Lorenz Müller 
en Dominik Geppert (Manchester: Manchester 
University Press, 2015), 117-129.

9 Patricia Thomson, “Field,” in Pierre Bourdieu: 
Key Concepts, ed. Michael James Grenfell (Lon-
don: Routledge, 2012), 65-72.
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Een man van zijn tijd
De argumenten van de voorstanders 
van het standbeeld kunnen over het 
algemeen in twee groepen worden 
ingedeeld. Ten eerste beweren veel 
voorstanders dat we het verleden niet 
met de normen en waarden van nu 
kunnen beoordelen. Dit argument komt 
voort uit het ‘historicisme’, de negen-
tiende-eeuwse theorie in de geschied-
schrijving die als een van haar begin-
selen heeft dat het verleden autonoom 
is en niet te vatten in hedendaagse 
waardeoordelen.10 In 2012 speelde het 
Westfries Museum in Hoorn in op de 
discussie over Coen door een ten-
toonstelling te organiseren in de vorm 
van een rechtszaak, waarin bezoekers 
konden aangeven of ze vonden dat 
Coen een standbeeld verdiende. Zestig 
procent van de bezoekers oordeelde 
dat het standbeeld moest blijven staan. 
Een veelgehoord argument was dat “we 
het handelen van Pieterszoon Coen niet 
kunnen beoordelen met de normen en 

10 John Tosh, The Pursuit of History (London/
New York: Routledge, 2015), 6-10.

waarden van nu.”11 In het eenmalige 
tijdschrift Coen!, gepubliceerd door 
hetzelfde museum, betoogde historicus 
Maarten van Rossem: “Het verleden 
dient beoordeeld te worden naar zijn 
eigen maatstaven,” en “Coen was een 
realist, die toen niet anders handelde 
dan andere vertegenwoordigers van 
Europese handelsnaties die met grof 
geweld de Aziatische handel probeer-
den te penetreren en te domineren.”12 
Minister-president en historicus Mark 
Rutte mengde zich in januari 2018 ook 
in het debat door op de radio te waar-
schuwen voor de risico’s van het beoor-
delen van Coen “met onze opvattingen 
van nu.”13

   Een ander veelgehoord argument in 
de ‘rechtszaak’ in het Westfries Muse-
um was dat “de VOC-kolonisatie een 
belangrijk deel van onze geschiedenis 
is, los van het feit of dat goed of slecht 
was.”14 In deze argumentatie wordt 
Coen, als een wezenlijk onderdeel van 
het succesvolle verleden van Nederland, 
educatieve waarde toebedeeld. Het 
nationalistische Comité Vrienden van 
Coen zei over monumenten ter herinne-
ring aan Coen dat “[z]e herinneren aan 
de welvaart die Coens VOC ons heeft 
gebracht en aan de belangrijke rol die 

11 “JP Coen verdient zijn standbeeld,” De Tele-
graaf, 8 november 2012,
https://bit.ly/2KJ9GgT (geraadpleegd op 4 juni 
2019).

12 Maarten van Rossem, “Coen in context,” in 
Coen! Geroemd en verguisd (Hoorn: Westfries 
Museum, 2012), 7.

13 “Rutte waarschuwt voor ‘beeldenstorm’,” 
radio audio, NOS Met het Oog op Morgen, 19 
januari 2018, https://bit.ly/2F0xxTF (geraad-
pleegd op 4 juni 2019).

14 “JP Coen verdient zijn standbeeld.”

Afb. 2: Portret van Jan Pieterszoon Coen. Bron: 
Wikimedia Commons. 
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Nederland heeft gespeeld in Indone-
sië.”15 Lezers van het Noordhollands 
Dagblad reageerden afwijzend op een 
plan in november 2018 om een fontein 
toe te voegen aan het Coen-standbeeld 
in Hoorn, zodat het zou lijken alsof 
het huilde: “Door dit soort mannen is 
Nederland wereldbekend en welvarend 
geworden,” en “[j]uist deze herinnering 
aan het verleden helpt ons na te denken 
over de wereld waarin we leven en hoe 
deze tot stand is gekomen.”16 Histori-
cus Piet Emmer, emeritus hoogleraar 
aan de Universiteit van Leiden en expert 
op het gebied van het slavernijverleden, 
zei begin 2018 in De Wereld Draait 
Door dat monumenten zoals die van 
Coen onderdeel zijn van ons koloniale 
verleden en dat het nutteloos is om 
steeds dingen te veranderen die ons op 
dit moment als ‘fout’ voorkomen. Het 
leek Emmer beter om straatnamen en 
standbeelden te behouden en erover te 
praten.17

   Uit het voorgaande blijkt dat de 
voorstanders van het Coen-standbeeld 
lijken te willen zeggen dat we Coen 
niet met de maatstaven van nu moeten 
beoordelen, maar hem in zijn eigen tijd 
moeten plaatsen om ervan te kunnen 
leren. Het feit dat de academisch 

15 “Geef Jan Pieterszoon Coen standbeeld 
en staatsbegrafenis,” Historiek, https://bit.
ly/31RomjW (geraadpleegd op 4 juni 2019).

16 Paul Gutter, “Huilend beeld Coen in Hoorn 
is ‘aandachttrekkerij’,” Noordhollands Dagblad, 
9 november 2018, https://bit.ly/2zaAn7I (ge-
raadpleegd op 4 juni 2019).

17 “Beeldenstorm,” videomateriaal, De Wereld 
Draait Door, 17 januari 2018,
https://bit.ly/2Banglm (geraadpleegd op 4 juni 
2019).

gerespecteerde notie van historicisme 
achter deze argumentatie schuilgaat, 
geeft de voorstanders in mijn ogen een 
aanzienlijke hoeveelheid kapitaal om 
hun positie in het veld mee te verbete-
ren. Bovendien is het standbeeld sinds 
1965 een Rijksmonument, wat bete-
kent dat de overheid het een bescherm-
de status heeft gegeven vanwege zijn 
“cultuurhistorische waarde.”18 Hieruit 
blijkt dat het erfgoeddiscours dat het 
standbeeld ondersteunt, geautoriseerd 
wordt doordat het geïnstitutionaliseerd 
is in de titel van ‘Rijksmonument’. Ook 
dit feit geeft de voorstanders kapitaal. 
Ze beschikken door deze argumenten 
dus over middelen om hun positie in het 
debat  te verbeteren.

Een man om te vergeten
Bij de tegenstanders van het standbeeld 
van Coen en andere monumenten die 
verwijzen naar het Nederlandse kolo-
niale verleden, is vooral het geluid te 
horen dat Coens bijdrage aan Neder-
landse welvaart niet opweegt tegen 
zijn verschrikkelijke daden en dat het 
daarom niet gepast is om het standbeeld 
als voorbeeld voor de huidige genera-
tie te stellen. In de ‘rechtszaak’ in het 
Westfries Museum oordeelde een derde 
van de bezoekers dat het standbeeld 
verwijderd moet worden, want “[z]ij re-
kenen hem het gebruikte geweld zwaar 
aan.”19 Een prominente speler onder 

18 “Monumentnummer: 22612 te Hoorn,” 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (versie 
22 december 2017), https://bit.ly/2TMttPq 
(geraadpleegd op 4 juni 2019); “Monumenten,” 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, https://
bit.ly/2KYHPbq (geraadpleegd op 24 januari 
2019).

19 “JP Coen verdient zijn standbeeld”.
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de tegenstanders is de linkse actiegroep 
‘De Grauwe Eeuw’, verantwoordelijk 
voor de eerdergenoemde bekladding 
van het standbeeld. “Het verheerlij-
ken van koloniale massamoordenaars 
is bedoeld om genocide ten behoeve 
van winst te normaliseren,” schreef de 
groep op Facebook.20 De Grauwe Eeuw 
is dus van mening dat de verering van 
controversiële figuren uit het Neder-
landse koloniale verleden gelijkstaat 
aan de goedkeuring van de geweld-
dadige methodes die destijds werden 
gebruikt. Eric van de Beek, een van de 
initiatiefnemers voor een petitie tegen 
het standbeeld, schreef in juli 2011 
in de Volkskrant dat “onze nationale 
geschiedenis geen grotere schurk kent 
dan Coen” en dat “een massamoorde-
naar niet vereerd moet worden in het 
hart van jullie stad.”21 Van de Beek 
ging tegen het argument in dat Coen 
niet uniek was in zijn tijd: “Dan kun je 
met dezelfde kracht van argumenten 
beweren dat er niks verkeerd is aan een 
standbeeld van Ratko Mladic” en “ook 
in de Gouden Eeuw was het ongebrui-
kelijk om genocide te plegen.”22 De 
tegenstander van Piet Emmer in de 
uitzending van De Wereld Draait Door 
was Karwan-Fatah Black, universitair 
docent aan de Universiteit Leiden, 
en hoewel hij het er mee eens was dat 
Coen’s daden in de context van zijn tijd 

20 Bauke Schram, “Wie zijn de ‘anti-slavernij’ 
activisten van De Grauwe Eeuw?” Elsevier, 26 
oktober 2016, https://bit.ly/2Nqci4W (geraad-
pleegd op 4 juni 2019).

21 Eric van de Beek, “Iemand als Coen hoor je 
niet te eren,” de Volkskrant, 12 juli 2011,
https://bit.ly/30nFj56 (geraadpleegd op 4 juni 
2019).

22 Ibidem.

moeten worden geplaatst, betoogde hij 
dat we zijn daden nu niet meer waarde-
ren en dat we hem daarom niet op een 
voetstuk zouden moeten plaatsen.23

Onze nationale 
geschiedenis kent geen 
grotere schurk dan 
Coen
Wat duidelijk wordt uit deze argu-
mentatie is dat het standbeeld volgens 
de tegenstanders een verkeerd voor-
beeld is dat niet alleen Coens rol in de 
Nederlandse geschiedenis herdenkt, 
maar ook de methodes die hij gebruikte 
tot op zekere hoogte goedkeurt. Je 
zou dus kunnen zeggen dat de tegen-
standers van het standbeeld het verwijt 
van anachronisme terugkaatsen naar 
de voorstanders: wij mogen dan Coens 
daden met maatstaven van nu beoorde-
len, jullie accepteren het plegen van ge-
nocide in een tijd waarin dat niet meer 
met onze waarden strookt. Hier moet 
natuurlijk wel bij worden opgemerkt dat 
de voorstanders nooit expliciet beweren 
dat ze Coens daden goedkeuren; dit 
is een aanname van de tegenstanders. 
Ook beschikken de tegenstanders over 
minder kapitaal dan de voorstanders, 
omdat ze niet dezelfde academische 
onderbouwing hebben. Het is in ieder 
geval duidelijk dat hier een alternatief 
erfgoeddiscours tot uiting komt waarin 
erop wordt aangedrongen dat het 
standbeeld van Coen verwijderd wordt 
of in ieder geval dusdanig aangepast dat 
het niet alleen representatief is voor de 
nationalistische ijver van de negentien-
de eeuw, maar ook voor de groepen die 

23 “Beeldenstorm”.
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zich daar niet in herkennen.
 
Het standbeeld uit balans
In de periode 2011-2012 ging het lan-
delijke debat over koloniaal erfgoed een 
rol spelen in een plaatselijke politieke 
discussie waarin er iets concreets op het 
spel stond: de informatievoorziening 
op het voetstuk van Coens standbeeld 
in Hoorn. Op dinsdag 12 juli 2011 
besprak de gemeenteraad van Hoorn 
een burgerinitiatief van een inwoner 
van Hoorn die zich stoorde aan het 
feit dat er geen aandacht werd besteed 
aan de donkere kant van Coen op de 
informatieplaat van het standbeeld. De 
gemeenteraad kreeg meerdere opties 
voorgelegd en koos er uiteindelijk voor 
om een stuk tekst aan de informatieplaat 
toe te voegen, waarvan de inhoud in de 
volgende maanden bepaald zou wor-
den.24  In de ochtend van 16 augustus 
werd het standbeeld ironisch genoeg 
door een kraan van zijn voetstuk gesto-
ten.25 Dit bracht meer aandacht voor 
het standbeeld en stemmen die vonden 
dat het standbeeld niet meer terugge-
plaatst moest worden. Twee inwoners 
van Hoorn startten een petitie waarin ze 
vermeldden dat “ons land een modder-
figuur slaat als de gemeente Hoorn eer 
bewijst aan genocidepleger J.P. Coen 
door diens gevallen standbeeld terug 
te zetten op zijn sokkel.”26 Het Comité 

24 “Nieuwe tekst bij standbeeld,” Vereniging 
Oud Hoorn, 14 maart 2012,
https://bit.ly/2Zbr3uV (geraadpleegd op 4 juni 
2019).

25 “Omstreden standbeeld J.P. Coen van sok-
kel gevallen,” Algemeen Dagblad, 16 augustus 
2011, https://bit.ly/2KKeYbS (geraadpleegd 
op 4 juni 2019).

26 “Ja voor Hoorn. Nee tegen Coen,” Petities.nl, 

Nederlandse Ereschulden mengde zich 
in de discussie en er werd zelfs een open 
brief naar de regering in Den Haag 
gestuurd.27 Maar de stemmen tegen het 
standbeeld waren in de minderheid. De 
petitie kreeg slechts 276 handtekenin-
gen, tegenover 650 handtekeningen 
voor een petitie van voorstanders van 
het standbeeld. De meeste politieke 
partijen in de Hoornse gemeente-
raad wilden het standbeeld ook weer 
terugplaatsen. “Wegstoppen of naar 
een museum verplaatsen is weglopen 
voor ons verleden,” zei VVD-raadslid 
Chris de Meij.28 Op dinsdag 13 maart 
2012 werd de Hoornse gemeenteraad 
het eindelijk eens over een nieuwe tekst 
voor het standbeeld. De informatie op 
het voetstuk werd uitgebreid. Naast een 
beschrijving van Coens prestaties voor 
de VOC werd nu een sectie toegevoegd 
waarin staat dat Coen bekritiseerd is 
voor zijn gewelddadige daden. Ook 
kunnen bezoekers nu een QR-code 
scannen die leidt naar een website met 
informatie en meningen over Coen.29  
De indiener van het burgerinitiatief had 
graag gezien dat Coen op de sokkel in 

https://bit.ly/2Nm3ygb (geraadpleegd op 24 
januari 2019); “Petitie tegen standbeeld Jan Pie-
terszoon Coen,” Historiek, 10 september 2011, 
https://bit.ly/2KMdNcl (geraadpleegd op 4 juni 
2019).

27 Alwin Kuiken, “Comité Ereschulden: Stand-
beeld van JP Coen niet terugplaatsen,” Trouw, 
27 september 2011, https://bit.ly/2ZeyBkr 
(geraadpleegd op 4 juni 2019); Miriam van den 
Brand, “Inwoners Hoorn naar Rijk om beeld JP 
Coen,” BN DeStem, 19 september 2011, htt-
ps://bit.ly/2z91y2T (geraadpleegd op 4 juni 
2019).

28 Kuiken, “Comité Ereschulden”.

29 “Nieuwe tekst bij standbeeld”.
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verband werd gebracht met genocide, 
maar dit vond de gemeenteraad te ver 
gaan.30 De eisen van het burgerinitiatief 
werden dus niet volledig ingewilligd.

Conclusie
Er kan gesteld worden dat het alter-
natieve erfgoeddiscours er niet in 
is geslaagd om het geautoriseerde 
erfgoeddiscours in het geval van Jan 
Pieterszoon Coen te vervangen. Het 
enige concrete resultaat is op dit 
moment een kleine aanpassing aan de 
informatievoorziening op het voetstuk 
van het standbeeld in Hoorn, waarin 
Coen geenszins volledig wordt ver-
oordeeld. Een abstracter resultaat is 
wel dat de stem van de tegenstanders 
luider is geworden en dat er een debat is 
aangewakkerd waarin koloniaal erfgoed 
in Nederland ter discussie kan staan. 
Het geautoriseerde discours uit de 
negentiende eeuw is echter nog steeds 
dominant en valideert het standbeeld 
als een monument dat voor iedereen 
in Nederland relevant is en waarde zou 
moeten hebben. Subalterne groepen 
krijgen nauwelijks de mogelijkheid om 
concrete aanpassingen te verrichten. 
Het is duidelijk dat de voorstanders van 
het standbeeld meer cultureel en sociaal 
kapitaal hebben dan de tegenstanders. 
De voorstanders kunnen zich beroepen 
op overtuigende academische argumen-
ten, terwijl de tegenstanders uitgaan 
van een betwistbare morele overtuiging. 
De voorstanders konden ook de meeste 
aanhang vergaren in de vorm van hand-
tekeningen op een petitie en stemmen 
in de gemeenteraad. De tegenstanders 

30 “Nieuwe tekst op sokkel JP Coen”, NOS, 14 
maart 2012, https://bit.ly/2L0zN1I (geraad-
pleegd op 4 juni 2019).

waren hier minder succesvol in en 
vervullen duidelijk een ondergeschikte 
rol. Laurajane Smith merkte al op dat 
het geautoriseerde erfgoeddiscours er 
meestal in slaagt om kritische stemmen 
te assimileren, in plaats van dat die 
stemmen van buitenaf dat discours doen 
wankelen. Wat overblijft is symboolpo-
litiek in de vorm van een onbeduidende 
aanpassing. 

Steven de Boer (20) is tweedejaars 
geschiedenisstudent en volgt de speci-
alisatie The Power of Culture. Tevens 
is hij eindredacteur bij zustertijdschrift 
Argus. Steven is geïnteresseerd in hoe 
het verleden haar doorwerking heeft in 
het heden, bijvoorbeeld in de vorm van 
erfgoed.
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tegenzet

Waartoe dient de universiteit?
Leiderschap heeft een te dominante rol in het universitaire onderwijs, betoog-
de Daan Wegener in de vorige Aanzet. Studenten verwachten geëngageerde, 
activistische en charismatische docenten, maar op de universiteit zou het moe-
ten draaien om inhoud, en niet om vorm, zo stelt hij. Maar zijn vorm en inhoud 
eigenlijk wel duidelijk van elkaar te scheiden? En moeten we het niet hebben 
over een veel fundamentelere vraag: wat is het doel van universitair onderwijs? 

Melle Meijer

‘En dus heeft de voorzienigheid of de sa-
menleving, of het lot, of wat voor naam 
je er ook aan wilt geven, dit onderdak 
voor ons geschapen, zodat we hier voor 
de storm kunnen schuilen. Het is voor 
ons dat de universiteit bestaat, voor de 
verdrevenen der aarde. Niet voor de stu-
denten, niet om de onbaatzuchtige jacht 
op kennis, niet voor een van de redenen 
die je hoort.’ – Stoner (1965), John Wil-
liams. Vertaling: Edzard Krol.
   In de vorige editie van de Aanzet uit-
te Daan Wegener zijn zorgen over het 
groeiende belang van leiderschap op de 
universiteit. Hij signaleert, terecht, dat 
leiderschap in zowel de cursusevaluaties 
als in de mission statements van meer 
prestigieuze opleidingen een steeds 
dominantere rol speelt. Dat is een pro-
bleem, stelt Wegener. Zou universitair 
onderwijs immers niet meer moeten 
gaan om de inhoud dan om de vorm? En, 
zoals hij het zelf formuleert: ‘Moeten we 
de universiteit niet juist koesteren als 
een plek waar wij min of meer vrij van 
alle politieke discussie in academisch 
debat kunnen gaan?’ Wegener maakt 

een helder en goed onderbouwd punt. 
Maar zijn zorgen lijken te raken aan een 
complexere en relevantere vraag die on-
beantwoord blijft: waartoe dient de uni-
versiteit?
   Laat me hier, voor het overzicht, het 
onderscheid hanteren tussen het leider-
schap van universitaire docenten en dat 
van de studenten. Wat betreft de eerste 
groep: Wegener acht het problematisch 
dat docenten dikwijls geprezen wor-
den om hun charisma of juist afgekeurd 
worden vanwege een gebrek daaraan. 
Dat zou namelijk impliceren dat vorm 
belangrijker is dan de inhoud, akkoord. 
Maar is de vorm, de manier waarop be-
paalde stof onderwezen wordt, daad-
werkelijk volledig te scheiden van de 
inhoud? 
   Het lijkt me terecht dat een docent die 
de juiste vorm weet te vinden, voor een 
vaak toch tamelijk complexe inhoud, als 
competent bestempeld wordt. Natuur-
lijk is het zo dat de inhoud altijd voorop 
moet staan. Maar dat betekent toch niet 
dat we het niet óók naar onze zin mogen 
hebben? Een goede docent weet zijn stu-
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denten immers ook te enthousiasmeren, 
te inspireren, en zal er op die manier dus 
ook beter in slagen om de inhoud over 
te brengen. Er is geen reden om aan te 
nemen dat een aangename vorm noodza-
kelijk ten koste gaat van de inhoud.
Wat betreft de fixatie op leiderschap 
onder studenten: die lijkt mij eerder 
een onschuldig bijproduct van ambitie 
dan iets anders. Wegener heeft het over 
zijn studenten, die zichzelf half-ironisch 
‘new world leaders’ noemen. Wellicht 
is dat inderdaad misplaatste hoogmoed. 
Tegelijk is de teleurstelling die sommige 
van deze studenten volgens Wegener te 
wachten staat toch echt vooral een per-
soonlijke aangelegenheid. ‘Niet ieder-
een kan leider worden,’ stelt Wegener. 
En dat klopt. Maar betekent dat ook dat 
niet iedereen dat mag willen?
   Een relevantere vraag is denk ik hoe 
de universiteit in dient te spelen op deze 
schijnbaar toenemende vraag naar aan-
dacht voor leiderschap. Of misschien 
nog wel een belangrijkere vraag: wat 
voor rol dient de universiteit eigenlijk in 
onze maatschappij?
   Moeten we de universiteit werkelijk 
zien als ‘een plek waar wij min of meer 
vrij van alle politieke discussie in acade-
misch debat kunnen gaan’? Dat is een 
tamelijk letterlijke beschrijving van de 
ivoren toren van de wetenschap – een 
plek waar academici het lekker met el-
kaar eens of oneens kunnen zijn zonder 
zich te bemoeien met de ‘echte wereld’. 
Het lijkt alsof de ideale universiteit van 
Wegener een soort beerput van kennis 
is, waar academici, gevrijwaard van aard-
se beslommeringen, hun eigen geesten 
kunnen verlichten. Waar iedereen zijn 
emmertje met gedachten kan ledigen, 
zonder dat die kennis vervolgens wordt 

geïnstrumentaliseerd om daadwerkelijk 
iets bij te dragen aan een betere wereld. 
Het deed me denken aan het bovenstaan-
de citaat uit Stoner, waarin de universi-
teit wordt afgeschilderd als schuilplaats; 
een naar binnen gekeerd instituut dat in 
het leven is geroepen om zich te kunnen 
onttrekken aan de grote boze buitenwe-
reld. Ik kan me niet voorstellen dat We-
gener zich kan vinden in dit beeld van de 
universiteit. 

Wordt het niet eens tijd 
dat we de universiteit 
niet langer zien als fort 
van kennis en naar bui-
ten kijken?
Wordt het dan niet eens tijd dat we de 
universiteit niet langer zien als een fort 
van kennis en naar buiten kijken, in 
plaats van naar binnen? Dat we neerda-
len uit de ivoren toren, en de universiteit 
gaan zien als opleidingsplek voor kri-
tische denkers die acteren in de maat-
schappij, en niet enkel in de academische 
wereld? Dat studenten in hun studie van 
zowel inhoud als vorm worden voorzien? 
Wellicht dat leiderschap daar toch lang 
niet zo slecht bij van pas komt.   
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artikel

De Palingvisserij
Een erfgoedconflict tussen cultuur en natuur
Robrecht Haex
Wie had gedacht dat de paling zoveel te weeg zou brengen dat historici er aan-
dacht aan zouden besteden? Het palingconflict is ontstaan door een achteruit 
hollende palingstand. De Europese Unie heeft de palingvisserij als gevolg daar-
van aan banden gelegd, een maatregel die veel weerstand oproept. Robrecht 
Haex betoogt in dit artikel dat erfgoedstudies kunnen helpen duiding te geven 
aan dit conflict, om zo wellicht tot bevredigende oplossing te komen. Wat na 
het lezen van dit artikel als een paal boven water zal staan is dat het een com-
plex probleem is, dat van alle partijen zal vragen water bij de wijn te doen.

De afgelopen twintig jaar is er een con-
flict gaande rondom een mysterieuze en 
delicate vis: de paling. De vis, die voor-
namelijk gevangen wordt in het IJssel- 
en Markermeer, vervult een belangrijke 
economische en culturele rol voor de 
vissersgemeenschap. De palingstand is 
echter de afgelopen twintig jaar dermate 
afgenomen, dat de alarmbellen zijn gaan 
rinkelen bij zowel natuurorganisaties als 
de Europese Unie (EU). Het gevolg, tot 
grote frustratie van de vissersgemeen-
schap, is dat de palingvisserij sterk aan 
banden is gelegd. Om de complexiteit 
van dit probleem te doorgronden biedt 
het analytische kader van erfgoedstudies 
een goed houvast. Binnen dit kader kan 
er bijvoorbeeld een onderscheid worden 
gemaakt tussen twee tegenovergestelde 
belangen. Aan de ene kant is er het be-
lang van de vissersgemeenschap die, ook 
al verwoordt ze het zelf niet expliciet, de 
paling en de daarmee samenhangende 

praktijken, als immaterieel cultureel 
erfgoed beschouwt. Daartegenover vor-
men natuurorganisaties en de Europese 
politiek een tegengeluid: zij spreken 
veelal over het behouden en bescher-
men van natuurlijk erfgoed. Deze twee 
noties van de paling als erfgoed liggen 
ten grondslag aan dit conflict. Erfgoed-
studies bieden echter niet alleen een 
lens waarmee we het conflict kunnen be-
studeren, ze bieden ook een mogelijke 
oplossing. Na het zorgvuldig behande-
len van beide kanten van het conflict, zal 
ik aan de hand van de  bevindingen van 
hoogleraar erfgoedstudies Rodney Har-
rison, over niet-westerse samenlevingen 
en hun invulling van erfgoed bezien of er 
binnen het conflict over het onderscheid 
tussen natuur en cultuur kan worden 
heengestapt.
  Om te begrijpen hoe verschillende 
belangengroepen binnen het conflict 
tegen de paling aankijken, is er kwa-
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litatief onderzoek gedaan naar online 
materiaal dat een duidelijk beeld schetst 
van de belangen en beweegredenen 
van de reeds genoemde organisaties en 
groepen. Dit onderzoek omvat onder 
andere officiële beleidsdocumenten van 
de EU, mediaberichtgeving, bedrijfsge-
schiedenissen, YouTube-video’s en een 
verscheidenheid aan relevante websites 
van betrokken organisaties. In een po-
ging dit onderzoek zo actueel mogelijk 
te houden zijn alleen bronnen gebruikt 
die na 2015 openbaar zijn gemaakt. De 
bronnen zijn kritisch benaderd, waarbij 
vooral een focus is gelegd op datgene 
wat impliciet, of opzettelijk niet wordt 
vermeld. Ten slotte is het belangrijk kort 
stil te staan bij de leidende definitie van 
erfgoed binnen dit onderzoek. Erfgoed 
is niet statisch, noch inherent waardevol. 
Het is, zoals Harrison verwoordt, ‘een 
houding tegenover, en relatie met het 
verleden.’1 Het benoemen van erfgoed 
is dan ook om deze reden dynamisch, 
en moet volgens de socioloog Tuuli 
Lähdesmaki worden gezien als een ‘in-
teractief sociaal proces dat wordt aange-
dragen en gehandhaafd door het volk.’2 
Hierop volgend, zal eerst de vissersge-
meenschap en de culturele invulling van 
de paling worden besproken. Vervol-
gens, bespreek ik de natuurorganisaties 
en de EU met hun ‘natuurlijke’ visie op 
de paling. Ter afsluiting, zullen alle be-
vindingen getoetst worden aan Harri-
son’s niet-westerse notie van erfgoed.

1 Rodney Harrison, Heritage: Critical Approa-
ches (New York: Routledge, 2013), 14.

2 Tuuli Lähdesmäki, “The EU’s Explicit and Im-
plicit Heritage Politics”, European Societies 16 
(2014), 405.

De culturele paling
De opkomst en het belang van imma-
terieel erfgoed kan worden gezien als 
een product van postkoloniale en mul-
ticulturele kritiek op de conventionele 
Werelderfgoedlijst. Met name de nor-
matieve richtlijnen over wat erfgoed 
zou moeten zijn werden gezien als te 
westers: er lag bijvoorbeeld een ster-
ke nadruk op ‘grandioze en esthetisch 
aantrekkelijke gebouwen.’3 Het doel 
van de Convention of the Safeguarding 
of the Intangible Cultural Heritage was 
dan ook om andere immateriële vormen 
van erfgoed in bescherming te nemen. 
Bovendien werd er gepoogd de macht-
hebbende positie van de erfgoedexperts 
te omzeilen, en de erfgoedgemeenschap 
zélf actorschap te geven. Zo hebben de 
vissers zelf de macht te bepalen wat voor 
hén belangrijk is voor het gevoel van erf-
goed en identiteit. Deze bottom-up-de-
mocratisering van erfgoed werd zo ook 
in 2012 in Nederland geïntroduceerd.4 
Het Kenniscentrum Immaterieel Erf-
goed Nederland is verantwoordelijk 
voor het implementeren en begeleiden 
van immaterieel erfgoed. Wat met name 
van belang is voor het aandragen van 
immaterieel erfgoed zijn de volgende 
drie punten: (1) er moet een cruciale 
connectie zijn tussen het desbetreffen-
de erfgoed en identiteitsvorming, (2) 
een aanwezig belang van het doorgeven 
van kennis van generatie op generatie, 
en (3) de bereidheid in een dynamische 

3 Harrison, Heritage, 115; Laurajane Smith en 
Natsuko Akagawa, “Introduction”, in Intangible 
Heritage. Key Issues in Cultural Heritage, eds. 
idem. (New York: Routledge, 2009), 1.

4 Albert van der Zeijden, “De politiek van imma-
terieel erfgoed: een besprekingsartikel”, Tijd-
schrift voor Geschiedenis 124 (2011), 369.
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samenleving mee te veranderen.5 Deze 
drie punten zijn van cruciaal belang voor 
de vissersgemeenschap, zoals in de vol-
gende passage duidelijk zal worden.
    De analyse van de vissersgemeenschap 
biedt al snel een interessant punt, na-
melijk de manier waarop vissers zichzelf 
voorstellen in Youtube filmpjes. Aller-
eerst wordt de familienaam genoemd, 
vervolgens de generatie binnen de fami-
lie waar zij deel van uit maken. Dit ver-
schilt normaliter tussen drie en vijf gene-
raties, maar één visser spreekt zelfs van 
een familiegeschiedenis op het IJssel-
meer van vijfhonderd jaar.6 De nauwkeu-
righeid van deze claims kunnen in twijfel 
worden getrokken, maar dat is in het 
kader van dit onderzoek niet van belang. 
Wat daarentegen wel van belang is, is dat 
de vissers zichzelf identificeren met een 
lange familiegeschiedenis. Deze vorm 
van ‘collective memory’, geconceptua-
liseerd door Astrid Erll, hoogleraar En-
gelse literatuur en cultuur,  illustreert 
dat afkomst van essentieel belang is in 
het vormen van een identiteit.7 Deze 
identiteitsvorming wordt kracht bijgezet 
met vaak terugkomend taalgebruik, zo-
als: ‘vissersbloed,’ ‘van vader op zoon,’ 
en ‘de familiegeschiedenis.’8 Ook al is 

5 “Wat is immaterieel erfgoed”, Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed Nederland,  https://bit.
ly/2rL08Hs (geraadpleegd 1 juni 2019).

6 Bizarre Foods, “BIZARRE FOODS HD - AM-
STERDAM, The Netherlands”, gefilmd 2015, 
YouTube video, 41:57, geupload 2016,  ht-
tps://bit.ly/2TOAors (geraadpleegd 3 juni, 
2019).

7 Astrid Erll, Memory in Culture, trans. Sarah B. 
Young (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011), 
17.

8 Bizarre Foods, “BIZARRE FOODS”; Henry 
Spruyt, “Is de ondergang van de Palingvisserij 

het leven van de visser door de tijd heen 
drastisch veranderd – met name door de 
komst van ‘verbeterde’ vismethoden - 
blijkt hieruit duidelijk dat er nog steeds 
een sterk gevoel van verbondenheid met 
vorige generaties leeft; een verbonden-
heid en familiegeschiedenis die is ge-
baseerd op een manier van leven, geor-
kestreerd door de biologische kalender 
en het werken op het water.
   Naast de identiteitsvorming van de 
vissers is er een ander belangrijk pro-
ces gaande: het verheerlijken van het 
product dat wordt geleverd. De paling, 
en vooral ook de gerookte paling, wordt 
opgevoerd als ‘een onderdeel van de Ne-
derlandse cultuur,’ ‘uniek,’ en ‘essenti-
eel om te behouden.’9 Naast het product 
zelf, wordt  ook het vakmanschap dat 
nodig is om het te maken, als zeer be-
langrijk ervaren. Het roken van paling 
is een lastig proces. Aangezien elke vis 
anders is – in grootte en vetpercentage – 
is het proces vaak niet geautomatiseerd.  
Gevoel en ervaring spelen een grote rol 
en de ontwikkeling hiervan vergt veel 
tijd. Het is gebruikelijk dat deze kennis 
en ervaring van generatie op generatie 
wordt doorgeven. Kortom, het vakman-
schap dat in de familie blijft, speelt ook 
een belangrijke rol binnen de gemeen-
schap.
    Hoewel identiteit, vakmanschap en het 
geleverde product essentieel zijn voor 
de erfgoedgemeenschap, is het ook van 

in het IJsselmeer nabij?”, gefilmd 2017, You-
Tube video, 37:19, geupload 2017, https://
bit.ly/2Hii1WG (geraadpleegd 2 juni 2019).; 
Tangram Media, “Palingvissers 2.0 verzetten de 
bakens”, gefilmd 2018, YouTube video, 45:05, 
geupload 2018, https://bit.ly/2P6DEjb (ge-
raadpleegd 2 juni 2019).

9 Bizarre Foods, “BIZARRE FOODS”.
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belang te kijken waar ditzelfde erfgoed 
misbruikt wordt door verschillende an-
dere partijen: de voedselindustrie en 
de lokale politiek. Commercialisering 
van erfgoed is een vaak voorkomend 
probleem, met name als het niet de erf-
goedgemeenschap zelf is die ervan pro-
fiteert.10 In het geval van de paling is dit 
nog sterker omdat het hier in de eerste 
plaats gaat om iets dat al een product is 
en het bovendien te maken heeft met 
marketingprocessen binnen de voedse-
lindustrie. Lokaal, authentiek voedsel 
van kleinschalige producenten is in de 
laatste paar jaar ongelofelijk in populari-
teit toegenomen, en de voedselindustrie 
speelt hierop in. Het bestempelen van 
een product als uniek en lokaal maakt 
dat er meer geld aan kan worden ver-
diend.11 Hoewel dit minder problema-
tisch zou zijn als de vissersgemeenschap 
er zelf aan zou verdienen, gebeurt het 
zelden dat de producent profiteert van 
de marketing strategieën van de voedse-
lindustrie.
   Naast de voedselindustrie is er een 
tweede belangengroep die inspeelt 
op het erfgoed van de vissersgemeen-
schap: de lokale politiek. De situatie 
in de gemeente Urk dient als een goed 
voorbeeld. De visindustrie in Urk is de 
grootste drijfveer voor de lokale econo-

10 Michael A. Di Giovine en Ronda L. Brulotte, 
“Introduction: Food and Foodways as Cultural 
Heritage”, in Edible Identities: Food as Cultural 
Heritage, eds. Ronda L. Brulotte, Michael A. Di 
Giovine, and Brian Graham (Farnham: Taylor & 
Francis Group, 2014), 2.

11 Cristina Grasseni, “Of Cheese and Ecomuse-
ums: Food as Cultural Heritage in the Northern 
Italian Alps”, in Edible Identities: Food as Cultu-
ral Heritage, eds. Ronda L. Brulotte, Michael A. 
Di Giovine, and Brian Graham (Farnham: Taylor 
& Francis Group, 2014), 57.

mie, een groot deel van de inwoners is 
dan ook visser of doet gerelateerd werk. 
De lokale politiek neemt dit dan ook erg 
serieus. De verkiezingsprogramma’s 
van verschillende politieke partijen ge-
tuigd hiervan. Termen die vaak voorbij 
komen zijn ‘familiebedrijven,’ ‘visser-
sidentiteit,’ ‘traditie,’ en ‘een unieke 
cultuur.’12 Deze termen komen sterk 
overeen met de bewoording van de vis-
sers. Maar waar de vissers een persoon-
lijk belang hebben om hun geschiedenis 
en identiteit in stand te houden, wordt 
het in een politieke context gebruikt 
om stemmen te winnen en sociale co-
hesie te bevorderen. Hoewel dit deels 
onvermijdelijk is - er zijn immers ook 
lokale politici die deel uitmaken van de 
vissersgemeenschap - maakt deze reto-
riek een sterk onderscheid tussen wie 
wel, en wie niet onderdeel uitmaakt van 
Urk, een vorm van identiteitspolitiek die 
problematisch kan zijn.13 Kortom, de 
paling is van belang voor verschillende 
belangengroepen en wordt gebruikt en 
misbruikt als immaterieel erfgoed. Hier-
op volgend, zal natuurlijk erfgoed nader 
worden toegelicht, en zal er worden ge-
keken hoe de Europese Unie en natuur-
organisaties hier gebruik van maken, en 
zich zo ook in het conflict mengen.

12 “Gemeenteraadsverkiezing 2018”, Hart voor 
Urk, https://bit.ly/2P3QbE7 (geraadpleegd 
3 juni, 2019); “Bouwen in vertrouwen!: Ver-
kiezingsprogramma 2018-2022”, SGP Urk,  
https://bit.ly/30keXRw (geraadpleegd 3 juni 
2019).; “Verkiezingsprogramma 2018-2022”, 
ChristenUnie Urk,  https://bit.ly/2TLPzlf (ge-
raadpleegd 3 juni 2019).

13 Albert van der Zeijden, “Experimenting with 
participation in dialogue Community involve-
ment in identifying and researching Intangible 
Cultural Heritage in the Netherlands”, Memoria-
media Review 3 (2018), 6.
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De natuurlijke paling
Het concept natuurlijk erfgoed kent 
een langere geschiedenis dan dat van 
immaterieel erfgoed. Al vanaf de Werel-
derfgoedconventie in 1972 worden cul-
tureel (materieel) én natuurlijk erfgoed 
gezien als ‘universele waarden.’14 In te-
genstelling tot immaterieel erfgoed, is 
het kenmerkend voor natuurlijk erfgoed 
dat de oorspronkelijke staat behouden 
en beschermd moet worden. UNESCO 
hanteert hierbij drie kenmerken die na-
tuur ook daadwerkelijk natuurlijk erf-
goed maken. Deze kenmerken zijn: (1) 
ongeëvenaarde schoonheid, (2) buiten-
gewoon voorbeeld van een ecologisch 
en biologisch proces en (3) belangrijke 
natuurlijke habitats, met een nadruk op 
bedreigde diersoorten.15 Evenals de drie 
punten die bij immaterieel erfgoed te-
rugkwamen bij de vissersgemeenschap, 
zal duidelijk worden dat deze drie pun-
ten terug te vinden zijn bij de natuuror-
ganisaties en de EU.
  Meerdere natuurorganisaties houden 
zich bezig met de palingvangst in Ne-
derland waarvan het Wereld Natuur 
Fonds (WNF) de grootste is. De twee 
hoofddoelen van de organisatie zijn het 
beschermen van bedreigde diersoorten 
en het beschermen van de natuurlijke 
leefomgeving van die diersoorten.16 Het 
standpunt van het WNF over de paling is 
dan ook duidelijk: de palingstand moet 
worden teruggebracht naar zijn oor-

14 Smith en Akagawa, “Introduction”, 1.

15 “The Criteria for Selection”, UNESCO,  ht-
tps://bit.ly/2tLBl7C (geraadpleegd 3 juni 
2019).

16 “Wat WNF doet”, World Wildlife Fund,  
https://bit.ly/33KolQy (geraadpleegd 3 juni 
2019).

spronkelijke aantal. Om dit te bewerk-
stelligen, moet de palingvisserij volgens 
het WNF op zijn minst zestig jaar stil 
worden gelegd.17 Dit maakt duidelijk 
wat voor het WNF het grootste belang 
is: biodiversiteit en duurzaamheid, al 
het andere wordt gezien als bijzaak. Het 
WNF is bovendien erg succesvol in het 
overdragen van deze visie. Sterke aan-
wezigheid en vertegenwoordiging in het 
publieke domein maken dat er veel druk 
kan worden uitgeoefend op met name de 
consument. Zo heeft bijvoorbeeld VIS-
wijzer de paling bestempeld als onver-
antwoordelijk om te eten, met als resul-
taat dat veel supermarkten de paling uit 
hun schappen hebben gehaald.18 Al met 
al is het standpunt van het WNF meer 
dan duidelijk: de samenleving heeft als 
plicht de paling, als bedreigde diersoort, 
te beschermen.
   Vanuit de EU klinkt een vergelijkbaar 
geluid. Vanaf 2007 is de EU bezig ge-
weest zijn visie rondom de paling te im-
plementeren, zo ook in Nederland. De 
commissie  Ontwikkeling van een com-
munautair actieplan voor het beheer van 
Europese aal heeft als hoofddoel ‘het 
beschermen, behouden en verbeteren 
van de wateren waarin de paling een deel 
van zijn levenscyclus doorbrengt.’19 Om 
dit doel te bereiken zijn de betrokken 
lidstaten verplicht verschillende pun-
ten te handhaven. In het kader van dit 

17 “Paling”, World Wildlife Fund, https://bit.
ly/2NljnnF (geraadpleegd 3 juni 2019).

18 “Europese aal (paling)”, VISwijzer, https://
bit.ly/2NkenQ8 (geraadpleegd 3 juni 2019).

19 R. Pereira, “COUNCIL REGULATION (EC) 
No 1100/2007 of 18 September 2007 establis-
hing measures for the recovery of the stock of 
European eel”, Official Journal of the European 
Union 248 (2007), 17.
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onderzoek is een van die punten in het 
bijzonder van belang: de palingvissers 
moeten hun palingvangst halveren.20 
Het standpunt van de EU wordt voor een 
groot deel gevormd door het advies van 
wetenschappelijke organisaties zoals de 
International Council for the Explora-
tion of the Sea. ‘De biologen’, zoals de 
vissers hen soms minachtend noemen, 
hebben zo hun eigen belangen rondom 
de paling. De paling is namelijk vanuit 
biologisch perspectief een mysterieuze 
vis: er is nog maar relatief weinig over 
deze vis bekend en ze planten zich op 
een unieke manier voort.21 Dit is dan 
ook een stimulans om de paling te bestu-
deren, met bijvoorbeeld Europees geld, 
om zo academisch prestige te verkrij-
gen. Kortom, evenals de natuurorgani-
saties is ook de EU  sterk van mening dat 
de paling moet worden beschermd, zelfs 
als dat ten koste gaat van de vissers. Bo-
vendien zijn er de wetenschappers die, 
vanwege de unieke biologische aspecten 
van de paling, ook erg geïnteresseerd 
zijn zich in het conflict te mengen. Allen 
houden ze er een bewuste of onbewuste 
notie van natuurlijk erfgoed op na.

Een andere blik
De complexiteit van het palingconflict 
is inmiddels duidelijk. Het bestuderen 
van het conflict binnen het kader van erf-
goedstudies geeft duidelijk aan waarom 
bepaalde belangengroepen zich in de 
discussie mengen. Dit is in essentie om-
dat de verschillende groepen verschil-
lende noties hebben van wat erfgoed is. 

20 Pereira, “COUNCIL REGULATION”, 19.

21 “Palingonderzoek Wageningen University & 
Research verder uitgebreid”, Wageningen Uni-
versity & Research, 23 januari 2017, https://bit.
ly/2TLb7OZ (geraadpleegd 3 juni 2019).

Het conflict is het resultaat van het ver-
schillend handelen naar eigen visie van 
de belangengroepen. De vissers voelen 
zich niet serieus genomen en kijken 
boos naar de natuurorganisaties en de 
EU. De natuurorganisaties en de EU 
wijzen op hun beurt naar de vissers en 
hun onverantwoordelijke vispraktijken. 
Is er een uitweg? Het concept dialogical 
heritage van Rodney Harrison biedt mo-
gelijk een nieuw perspectief.
  Dialogical heritage kan worden gezien 
als een voorstel om voorbij de Westerse 
ideeën over erfgoed te kijken. De manier 
waarop erfgoed wordt benaderd heeft 
namelijk altijd zijn oorsprong gehad 
in westerse ideeën over hoe de wereld 
geordend is in termen van een tweede-
ling: natuur en cultuur.22 De tweedeling 
is dus niet een gegeven, maar kent een 
geschiedenis op zichzelf. Niet-westerse 
noties van erfgoed zijn echter niet ge-
bonden aan deze tweedeling, en daar 
zijn de twee noties dan ook onafschei-
delijk verbonden, in plaats van elkaars 
tegenpolen.23

   Om het conflict succesvol te benade-
ren vanuit een niet-westers perspectief 
is het belangrijk om open te staan voor 
nieuwe en onbekende manieren van 
denken. Eveneens is het belangrijk te 
realiseren dat, net zoals westerse noties 
van erfgoed in conflict kunnen komen 
met niet-westerse omgang met erfgoed, 
niet-westerse conceptualisaties van 
erfgoed in conflict kunnen komen met 
westerse manieren van leven en denken. 
Desondanks kan het idee van dialogical 
heritage een nieuw perspectief bieden 
op het palingconflict. Een studie van 

22 Harrison, Heritage, 205.

23 Ibidem, 207.
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Anthony English over Aboriginals in 
Corindi, Australië dient als een goed 
voorbeeld.24 De manier waarop de Abo-
riginals in Corinidi nadenken over hun 
positie in hun natuurlijke omgeving 
wordt door English samengevat als ‘eco-
logische connectiviteit.’25 English geeft 
aan dat dit volk ‘culturele waarde en so-
ciale gezondheid associeert met hun na-
tuurlijk leefomgeving en de gezondheid 
daarvan.’26 Interessant is dat het door 
hen in de natuur geschoten wild niet al-
leen wordt gezien als economisch goed, 
maar ook als een bron van sociaal en cul-
tureel belang.27

   Deze manier van praten over verkoop-
baar goed komt sterk overeen met de 
manier waarop palingvissers het over de 
paling hebben: zowel  een economisch 
als een cultureel product. Tegelijkertijd 
is het belangrijk de verschillen tussen de 
twee werelden te onderstrepen. Het wes-
terse kapitalisme staat erom bekend eco-
nomische groei te stimuleren, ongeacht 
de mogelijk desastreuze gevolgen voor 
de natuur. Bovendien zijn de palingvis-
sers opgegroeid in een context waarin 
de tweedeling tussen cultuur en natuur 
nou eenmaal bestaat. Desondanks zijn 
er elementen terug te vinden van ‘eco-
logische connectiviteit’, die laten zien 
dat het onderscheid tussen cultuur en 
natuur in de praktijk ingewikkelder ligt.

24 Anthony English, The Sea and the Rock Give 
us a Feed: Mapping and Managing Gumbaingirr 
Wild Resource Use Places, Hurstville: NSW Na-
tional Parks and Wildlife Service (2001). Geci-
teerd in: Harrison, Heritage, 210.

25 Harrison, Heritage, 211.

26 Ibidem, 210.

27 Ibidem, 211.

Conclusie 
Het palingconflict is complex: verschil-
lende groepen en organisaties hebben 
tegenovergestelde belangen en beweeg-
redenen. Het bestuderen van dit conflict 
vanuit het raamwerk van erfgoedstudies 
laat zien waardoor deze groepen en or-
ganisaties er een bepaald gedachtegoed 
op na houden. De uitkomst komt in es-
sentie neer op een waardeoordeel: wat 
acht men belangrijker, natuur of cultuur. 
Het is aan de lezer zelf de verschillende 
motieven te beoordelen en daar een 
oordeel over te vellen. Wat echter wel 
moet worden gerealiseerd is dat er ook 
andere niet-westerse noties van erfgoed 
zijn, die het onderscheid tussen cultuur 
en natuur niet maken. Deels is dit terug 
te vinden in de vissersgemeenschap, 
deels wringt dit met de westerse manier 
van denken. Dit is dan ook precies waar 
het vormen van erfgoed over gaat: een 
proces van constant overwegen en her-
overwegen van wat wij als samenleving 
belangrijk achten. Een bevredigend ein-
de zal dit conflict dus ook niet snel ken-
nen. Hoopvol is in ieder geval dat er een 
tussenweg bestaat tussen natuurlijke en 
culturele noties van erfgoed. Een po-
ging hier naartoe te werken zal in eerste 
instantie van beiden kanten veel begrip 
vergen, maar hopelijk op den duur juist 
begrip opwekken.

Robrecht Haex (22) is derdejaars stu-
dent van het engelstalige traject van de 
studie Geschiedenis. Zijn verdiepings-
pakket is De Macht van Cultuur en hij 
doet op dit moment de Minor Brains and 
Bodies, over psychologie en neuroweten-
schappen. 
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de passie van...

Robert-Jan Wille 
Wieger Lagerveld en Ellen Linderhof
In dit nummer van de Aanzet spraken we met de veelzijdige docent politieke 
geschiedenis dr. Robert-Jan Wille. Het begrip passie en zijn rol in samenleving 
stonden hierin centraal. Robert-Jan Wille vertelt over zijn eigen passie voor po-
litiek en hoe hij daarin afhankelijk is van mensen met dezelfde passie maar een 
andere mening. Verder wordt er ingegaan op het spel dat binnen een samenle-
ving wordt gespeeld met passies en hoe dit bijvoorbeeld ook in recente onder-
zoeken van Wille naar voren komt.

Na een zoektocht door de gangen, kan-
toortjes en kamertjes van Drift 6 kwa-
men wij vol goede moed bij de kamer van 
Dr. Robert-Jan Wille aan. De docent 
politieke geschiedenis had echter een 
andere route naar beneden genomen 
om ons tegemoet te lopen. Zo leiden er 
dus meerdere wegen naar het kantoor 
van Robert-Jan Wille. Hetzelfde geldt 
eigenlijk voor de inhoud van deze Passie 
van. Waar je zou verwachten dat Wille 
een verhaal zou vertellen over welke pas-
sies hij heeft, resulteerde het echter in 
een gesprek over ‘passie’ an sich. Wat is 
een passie nou eigenlijk? En wat voor rol 
speelt het in onze maatschappij?
   Om antwoord te kunnen geven op de 
eerste vraag dienen we volgens Wille 
allereerst naar de transformatie te kij-
ken die het begrip ‘passie’ door de ge-
schiedenis heen heeft doorgemaakt. “In 
eerste instantie is passie gelinkt aan het 
christelijk ‘lijden’, denk bijvoorbeeld 
aan de Passion. Gedurende de verlich-
ting kwam het idee op dat passies, toen 
beschreven als extreme emoties van lief-

de en haat, beteugeld moesten worden. 
Pas gedurende de moderne tijd werd 
passie meer als een soort begeerte ge-
zien en eigenlijk sinds de jaren ‘90 is 
het iets wat we allemaal zouden moeten 
bezitten. Zonder ben je een machine of 
een zombie.” Iedereen heeft tegenwoor-
dig wel ergens een passie voor. Is zo’n 
passie dan iets waar je enthousiast over 
bent of iets waarin je erg geïnteresseerd 
bent? Volgens Wille is passie meer dan 
dat. “Het gaat er denk ik om dat je op 
zoek gaat naar iets dat vóór de interesse 
komt, voor het rationele denken. Passie 
voelt toch als een soort oeremotie.”
 
Politiek gepassioneerd
Wille zelf noemt al snel politiek als echte 
passie. “Dat is misschien een open deur 
voor een politiek historicus. Toch zijn er 
veel mensen binnen het vakgebied die 
vanuit hun professionaliteit de politiek 
vanaf een afstand bekijken en daar zelf 
geen sterke gevoelens of meningen over 
hebben. Ik ben misschien wat meer ge-
passioneerd en word dagelijks zes keer 



  29

boos als ik de krant lees. Ik kan dan ir-
rationele dingen roepen.” Het is door 
platformen als Facebook en Twitter nor-
maal en gemakkelijk geworden om onze 
passies de wereld in te gooien en vanuit 
onze onderbuik te reageren. Het grote 
nadeel hieraan is dat reacties voor altijd 
op het internet staan en dat je vervolgens 
door anderen aan je mening kan worden 
gehouden, zo stelt ook Wille. 

Ik word dagelijks zes 
keer boos als ik de 
krant lees
“Ik zit dan ook niet actief op Twitter, 
omdat ik dan weet dat ik binnen de 
kortste keren dingen ga schrijven waar 
ik later spijt van ga krijgen. Facebook 
gebruik ik veel meer voor politiek. Dan 
lees ik in de krant mooie, uitgebreide ar-
tikelen over de stand van de politiek of 
wetenschap en ga ik daar op Facebook 
op reageren.” Wille is ondanks zijn ster-
ke en vaak gepassioneerde stellingname 
echter niet iemand die door korte provo-
caties het debat aangaat. Hij reflecteert 
eerder uitgebreid op zijn eigen rede-
naties. “Ik hou ervan om over bepaalde 
onderwerpen zo lang door te denken, 
dat ze helemaal stuk zijn gedacht. Mijn 

reactie is dan ook vaak een heel wollig 
verhaal van een half uur. De Facebook-
discussie wordt dan niet doodgeslagen 
omdat ik mensen heb overtuigd, maar 
juist omdat mensen geen zin meer heb-
ben om op mij te reageren.”
   Er zijn een aantal mensen die op een 
passievolle reactie van Wille kunnen 
rekenen. Het gaat hier ten eerste om 
mensen die een andere mening hebben 
dan hijzelf en ten tweede om mensen 
die het tegenovergestelde van passievol 
zijn, namelijk onverschillig. Mensen die 
tegenwoordig alles binnen zowel de we-
tenschap als de politiek als ‘een postmo-
derne samenzwering’ zien, maken zich 
volgens Wille schuldig aan een enorme 
simplificatie van de afgelopen veertig 
jaar. Daarnaast kan hij zich opwinden 
over de kaders die sommigen opstel-
len. “Sommige mensen hebben de nei-
ging om bepaalde vormen van weten in 
quarantaine te stellen en te bepalen wat 
goed en wat slecht weten is. Ze spreken 
vervolgens iedereen aan die buiten die 
kaders treed. Daar kan ik gepassioneerd 
door raken en daar kan ik me tegen af-
zetten. Ik heb dan de neiging om een 
echte nuancefundamentalist te worden. 
Daar kan je in doorslaan, maar ik ben 
sterk van mening dat je voor zo’n nu-
ance moet strijden en dat je daarin dus 
niet onverschillig moet zijn. Ik ben ze 
wel dankbaar: mensen met een andere 
mening zijn nodig voor mijn eigen den-
ken. We kunnen niet met en niet zonder 
elkaar.” Mensen die onverschillig zijn 
en het debat uit de weg gaan vormen dan 
ook een grotere bron van moedeloos-
heid voor Wille.
 

Afb. 1: Een passie waar Wille niet trots op is: het 
bezoeken van tentoonstellingen met prerafaëli-
tische schilderijen. Hier bij “Ophelia” van John 
Everett Millais (1829-1896).
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Rol van passie in de samenleving
Vrijwel iedereen heeft passies, maar ook 
Wille ziet dat de een meer geaccepteerd 
wordt dan de ander. “Wenselijke dingen 
zijn passies, niet wenselijke dingen ver-
slavingen. Zelf bier brouwen en dat ook 
proeven is een hobby, simpelweg bier 
drinken een verslaving.” Er lijkt toch 
een soort rolmodel te bestaan voor wat 
een passie mag zijn. Neem bijvoorbeeld 
een sollicitatiegesprek. Allereerst moet 
je werk je passie zijn, maar workaholic 
zijn is ook niet goed dus moet je er iets 
naast hebben. En zelfs dan maakt het 
nog veel uit wat voor soort passie je er-
naast hebt, stelt Wille. “Een van mijn 
passies is om sciencefictionfilms en 
-series te kijken. Dat is echter niet iets 
dat je noemt bij een sollicitatiegesprek 
of een koffiemachineconversatie omdat 
het vooroordelen met zich meebrengt. 
Eigenlijk moet je vertellen dat je De To-
verberg van Thomas Mann hebt gelezen. 
Tenzij je het er om doet natuurlijk. Het 
strategisch inzetten van een passie als 
sciencefiction na een lang en serieus 
sollicitatiegesprek kan je op sommige 
momenten doen voorkomen als een heel 
normaal mens.”

Wenselijke dingen zijn  
passies, niet wenselijke 
dingen verslavingen
Op dit punt in ons gesprek komt een col-
lega van Wille binnen. Noem het toeval, 
maar na het horen van de naam van deze 
rubriek weet hij ons te vertellen dat die-
zelfde dag de Britse politicus en kandi-
daat voor het premierschap Boris John-
son in een interview is gevraagd naar zijn 
hobby. Johnson zou hier vervolgens op 

hebben gereageerd met “I make things, 
I make busses”. Hij vertelt dat hij van 
oude wijnkratjes modelbussen bouwt 
en die beschildert met allemaal vrolij-
ke inzittenden.1 Wille durft te beweren 
dat Johnson tijdens zijn studententijd 
gewoon strategisch heeft besloten iets 
heel mafs te gaan doen, iets dat mensen 
niet verwachten. “In dit geval wil Boris 
met deze bijzondere passie proberen de 
aandacht af te leiden van zijn relatiepro-
blemen”. 
   Wille woonde en werkte ook een aan-
tal jaren in Duitsland. Hier deed hij 
vooral onderzoek naar de geschiede-
nis van klimaatwetenschap en dan met 
name de meteorologie tussen 1880 en 
1970. In zijn recente onderzoeken, 
waarin de relatie tussen wetenschappers 
en de eigen overheden bij het tot stand 
komen van een globale infrastructuur 
voor de meteorologen centraal staat, 
ziet Wille ook een ethische component 
in het hebben van een passie. “Er zijn 
Duitse meteorologen die echt heel oud 
werden en van bijvoorbeeld 1880 tot 
1960 of van 1900 tot 1980 leefden en 
die dus eerst onder Wilhelm II, toen de 
Weimardemocratie, vervolgens voor 
de nationaalsocialisten en daarna nog 
voor West- of Oost-Duitsland hebben 
gewerkt. Zij hadden dus geen enkel pro-
bleem om voor verschillende partijen te 
werken. Velen van hen gaven op een ge-
geven moment ook aan volstrekt unpoli-
tisch te zijn, zolang ze maar geld kregen 
om hun wetenschap, hun passie, uit te 
kunnen voeren. Dan wordt het ethisch, 
want dan ga je je afvragen of we het recht 
hebben om onder alle omstandigheden 
je eigen ‘apolitieke’ passies na te jagen, 

1   https://politi.co/31Ry7OZ
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gefinancierd door wie dan ook.” 
 
Advies aan geschiedenisstudenten
Ter afsluiting vragen we of Wille nog 
een advies heeft voor geschiedenisstu-
denten van vandaag. “Passies binnen je 
werk zijn goed, maar probeer ook altijd 
een passie buiten je studie te hebben om 
zo die op je werk te kunnen relativeren. 
Als een soort kat achter alle muizen aan 
rennen die voor je neus liggen maakt je 
namelijk niet altijd een
even effectieve wetenschapper. Als je 
een hele productieve wetenschapper wil 
zijn kan je soms beter toch wat onver-
schilliger zijn en niet overal wat over wil-
len vinden. Wanneer moet ik me wel of 
niet opwinden? Bedenk goed voor jezelf 
wanneer je onderzoek klaar is. Wanneer 
stopt mijn werkdag? Wanneer is het tijd 
voor mijn bierbrouwerij en modelbus-
sen van wijnkratjes?”

Robert-Jan Wille is alumnus van de op-
leiding geschiedenis in Utrecht en werkt 
als docent aan de afdeling Politieke Ge-
schiedenis bij het Departement Geschie-
denis en Kunstgeschiedenis. Wille pro-
moveerde in 2015 op zijn werk over de 
wisselwerking tussen Nederlandse biolo-
gen en de staat tussen 1870 en 1914. In 
recenter onderzoek is Wille bezig met de 
geschiedenis van de klimaatwetenschap 
en dan vooral de meteorologie tussen 
1880 en 1970. Hiervoor kreeg hij on-
langs een Veni-onderzoeksbeurs van de 
NWO.
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artikel

De Wundersammlungen
Een analyse van de invloed van de Nationaal Socialistische 

ideologie op het ontwerp van de Linzer Sammlungen

Sjors Nab
De cultuurpolitiek van het Duits nationaalsocialisme heeft geleid tot talloze 
analyses van collecties van (ontvreemde) kunst en de inherente nadruk op ras-
senscheiding. In dit artikel onderzoekt Sjors Nab de collectie van het onvoltooi-
de museum Linzer Sammlungen. De geselecteerde kunstwerken moesten een 
essentiële rol gaan spelen in de vorming van de Duitse nationaalsocialistische, 
en tevens Europese, kunstcanon. Recente historiografie beschouwt de nadruk 
op uitsluiting, gekenmerkt door het begrip Entartete Kunst (‘ontaarde kunst’), 
als beperkend. In navolging van Tymkiw, die het belang van legitimering in te-
genstelling tot uitsluiting aantoonde, legt Sjors nadruk op deze legitimering in 
de Linzer Sammlungen.

Nazi-Duitsland is bekend vanwege zijn 
grootschalige, soms haast absurde pro-
jecten. De militaire Wunderwaffe, die 
nog steeds menig YouTube-top-10-vi-
deo-voor-bizarste-wapens weet te vul-
len, is hier het bekendste voorbeeld 
van. Deze ambities bleven echter niet 

beperkt tot de militaire industrie. In het 
culturele domein van de nationaalso-
cialisten vormde de Linzer Sammlun-
gen, een kunsthistorisch museum voor 
de beste Europese kunst, het magnum 
opus. Om dit grootse project tot uitvoer 
te brengen, stelde Hitler een Sonderauf-

Afb. 1: De Großdeutsche Kunstaustellungen in 1937. Bron: hausderkunst.de.
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trag (letterlijk: Speciale Commissie) op 
onder zijn directe controle, die de taak 
kreeg een kunsthistorische collectie op 
te bouwen om het museum te vullen. De 
expliciete taak van deze commissie was 
om een museum te bouwen, en in te rich-
ten, dat groter moest zijn dan het Louv-
re, de Uffizi en de Hermitage bij elkaar 
opgeteld. Hitler overzag persoonlijk de 
voortgang van de collectiesamenstelling 
en architectonische vormgeving van het 
museumgebouw.

Het beoogde museum 
bevestigde de centrale 
cultuurhistorische rol 
van het Duitse volk
Het beoogde museum de centrale cul-
tuurhistorische rol van het Duitse volk 
bevestigen. Om deze rol duidelijk weer 
te geven, mist de samenstelling van de 
museale collectie enkele periodes en 
kunstenaars die haast ondenkbaar zijn 
uit de huidige, westerse kunsthistorische 
canon. Het selectieproces van de Linzer 
Sammlungen biedt dan ook de kans om 
de culturele politiek van de Duitse nati-
onaalsocialisten te analyseren. Landen 
gebruiken hun nationale musea om hun 
vertolking van het historisch discours 
tentoon te stellen en om hun historische 
plek in de wereldgeschiedenis aan te 
kaarten, zie bijvoorbeeld A. E. Coombes 
Museums and the Formation of Natio-
nal and Cultural Identities.1 De Linzer 
Sammlungen bieden inzicht in de rol die 
Duitsland in de ogen van het nazistische 
regime speelde in de kunstgeschiedenis.

1 Annie E. Coombes, “Museums and the Forma-
tion of National and Cultural Identities”, Oxford 
Art Journal 11 (1988) 2, 57-68.

Om dit inzicht te verkrijgen, moet er ge-
keken worden naar contextuele factoren 
die de Sonderauftrag Linz beïnvloed-
den in de samenstelling van de Linzer 
Sammlungen. De Sonderauftrag stond 
immers niet op zichzelf, maar had een 
plek in de uitgebreide culturele politiek 
van het Derde Rijk. Daarnaast moet de 
nazi-ideologie doorgrond worden en 
welke implicaties deze heeft, in het bij-
zonder de factor ras, in de acquisitie en 
tentoonstelling van kunst. Dit artikel 
beargumenteert dat de Linzer Samm-
lungen, middels een chronologische col-
lectiepresentatie, een kunsthistorische 
canon presenteert die in lijn is met de 
nazistische ideologie.

Een geschiedenis van uitsluiting
De uitsluiting van beeldende kunst in 
nationaalsocialistische culturele poli-
tiek is uitvoerig geanalyseerd. In het 
bijzonder de Entartete Kunstaustellun-
gen zijn uitgebreid beschreven door 
(kunst-)historici. Het concept Entartet 
is kenmerkend voor de nationaalsoci-
alistische, culturele politiek zoals deze 
tot dusverre werd beschreven door his-
torici, zie bijvoorbeeld werken van Dona 
LaCoss en Uwe Fleckner.2 Het wordt 
meestal beschreven als de bundeling 
kunststijlen die niet rijmden met de na-
tionaalsocialistische kunstopvattingen 
– veelal modernistische stromingen als 
impressionisme en kubisme.3 De boven-
genoemde focus op uitsluiting wordt in 
recente historiografie echter als beper-

2 Dana LaCoss, “Egyptian Surrealism”, The 
Arab Studies Journal, 18 (2010) 1, 78-117; 
Uwe Fleckner, Gauklerfest unterm Galgen (n.p. 
2015).

3 Uwe Fleckner, Gauklerfest unterm Galgen (n.p. 
2015), 80.
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kend gekenmerkt. Zo stelde Tymkiw in 
een recentelijke publicatie over nazis-
tisch tentoonstellingsdesign dat dat er 
een sterke nadruk lag op legitimering 
van kunst.4 Deze analyse van de Linzer 
Sammlungen kan gezien worden als een 
vervolg op Tymkiws werk, dit kunstmu-
seum zou immers een nazistisch topstuk 
worden. Het expliciete doel was de beste 
kunst van Europa te verzamelen en ten-
toon te stellen – om het Duitse volk de 
‘schoonste menselijke artistieke crea-
ties’ te laten zien, zolang de kunstenaar 
tenminste een propere Ariër was.
   Alhoewel er dus studies zijn over nazis-
tische kunstpolitiek, is specifiek acade-
misch werk over de Linzer Sammlungen 
zeldzaam. Kunsthistorici hebben het 
meeste werk verricht op dit vlak, in het 
bijzonder de verscheidene pogingen om 
de collectie te reconstrueren. Dit onder-
zoek had haar grondslag in de verschei-
dene kunstrestituties die na de Tweede 
Wereldoorlog plaatsvonden. Indien een 
kunstwerk zich in de Linzer Sammlun-
gen had bevonden, kon dit als bewijs 
dienen dat het werk door de nazi’s was 
ontvreemd. Historisch onderzoek naar 
de nazistische kunstpolitiek richt zich 
hoofdzakelijk op de praktijken van kun-
stroof en de verscheidene organisaties 
die de taak hadden kunst te verzamelen.
Een reconstructie van de gehele museale 
collectie is onmogelijk, maar Birgit Sch-
warz’ Hitlers Museum (2004) komt het 
dichtst in de buurt. Schwarz heeft de fo-
toalbums verzameld en gereconstrueerd 
die naar Hitler persoonlijk gestuurd 
werden. Hitler ontving meerdere keren 
per jaar een voortgangsrapport van de 

4 Michael Tymkiw, Nazi Exhibition Design (Min-
neapolis 2018), 72.

Sonderauftrag in de vorm van een foto-
album waarin recente aanwinsten ston-
den. Schwarz stelt daarnaast dat de wer-
ken die niet in het fotoalbum genoemd 
werden van een lagere kwaliteit moeten 
zijn geweest dan de getoonde werken, 
anders zou de Sonderauftrag ze immers 
opgenomen hebben voor de Führer.5 
Uitgaande van Schwarz bovengenoemde 
these, kan ervan uitgegaan worden dat 
Hitler’s fotoalbums voldoende bronma-
teriaal bevatten voor deze analyse.

De Linzer Sammlungen 
was het geesteskind van 
Adolf Hitler
Een toevoeging op bovengenoemde ana-
lyses, is de bestudering van de ideologi-
sche noties van de Linzer Sammlungen. 
De focus op legitimering van kunst, is 
nieuw in het historisch onderzoek naar 
de Sammlungen. Een analyse van ideolo-
gische lading van beeldende kunst, door 
middel van de analyse van een museale 
collectie, biedt nieuwe inzichten in de 
verhouding tussen nazistische ideologie 
en praktijk, in het bijzonder in het do-
mein van culturele noties.

Museologisch onderzoek naar een 
niet gebouwd museum
Onderzoek naar de Linzer Sammlungen 
kan het beste uit museologische metho-
dologie putten. Echter, er moeten  en-
kele aanpassingen gemaakt worden aan 
de conventionele gereedschapskist van 
de museoloog om dit historische, nooit 
gerealiseerde museum te onderzoeken. 
Klassiek museologisch onderzoek legt 

5 Birgit Schwarz, Hitler’s Museum (Wenen 
2004), 28.
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een grote nadruk op de inrichting van 
tentoonstellingen, wandelroutes en in-
formatiebordjes die de context vormen 
waarin artefacten worden geplaatst. 
Hierbij stuit dit onderzoek op de gren-
zen van het bronmateriaal, aangezien 
het laatstgenoemde gelimiteerd is door 
de overlevering van archiefstukken. Er 
zijn geen bronnen beschikbaar voor de 
ontwerpen van de tentoonstellingsruim-
tes. Onderzoek naar nazistisch tentoon-
stellingsdesign wijst echter uit dat de 
nazistische tentoonstellingen elk vrijwel 
identiek werden opgezet met een sterke 
chronologische indeling.6

   De kern van de museale collectie kan 
gereconstrueerd worden dankzij het 
werk van Schwarz. In de eerdergenoem-
de fotoalbums die aan Hitler geschon-
ken werden, zijn in totaal vierduizend 
kunstwerken gecatalogiseerd. Alhoewel 
deze werken een selectie zijn van de 
hele museale collectie, bieden zij een 
werkzame analyse van de nazistische 
politiek gezien hier de meest essentiële 
werken in genoemd werden. Door deze 
kunstwerken als erfgoedobjecten te ana-

6 Tymkiw, Nazi Exhibition Design, 72.

lyseren ligt de nadruk op de etnische 
herkomst van de kunstenaar –  welke im-
mers een hoofdrol speelt in nazistische 
ideologie.

De Linzer Sammlungen in het Derde 
Rijk
In 1939 riep Hitler de Sonderaufrag 
Linz in het leven en gaf hen de taak de 
grootste kunstcollectie in de moderne 
geschiedenis te verwerven. Met deze 
grote taak kregen zij ook veel macht, 
in de proclamatie waarin de commissie 
werd opgericht stond namelijk dat zij 
alle staatsinstrumenten kon gebruiken 
die nodig waren om hun taak te vervul-
len. De Sonderauftrag verwierf kunst op 
legale wijze, vooral via Zwitserse kunst-
veilingen, maar ook via de nationalise-
ring van musea in bezette gebieden en 
zelfs door de gedwongen overname van 
kunst in handen van Joodse verzame-
laars.7

   De Linzer Sammlungen zou, in bepaal-
de opzichten, de opvolger zijn van het 
in 1933 geopende Haus der Deutsche 
Kunst in München. De overlevering 
spreekt vooral van de notoire Entartete 
Kunstaustellungen die in dit museum 
plaatsvonden. Echter, er werd in de ja-
ren dertig internationaal gesproken over 
de Großdeutsche Kunstaustellungen, 
commerciële kunstbeurzen waar Duit-
se, eigentijdse kunstenaars hun werk 
tentoonstelden. Kunstenaars als Arno 
Breker en Käthe Kollwitz werden hier 
aan het wereldpubliek geïntroduceerd. 
In tegenstelling tot de tentoonstel-
lingsruimte in München, was voor het 
kunstmuseum in Linz een fundamenteel 

7 Monika Puloy, “High Art and National Socia-
lism, Part 1”, Journal of the History of Collections 
8 (1996) 2, 201-215, aldaar 210.

Afb. 2: De ultieme vorm van beeldende kunst, 
aldus Hitler. Adolf Ziegler, Meisje met twee fruit-
manden, ca. 1930, olieverf op doek, 73 x 85 cm. 
Privécollectie. Bron: Artnet.com.
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andere taak weggelegd. In Linz zou niet 
enkel Duitse kunst getoond worden, het 
zou het museum worden voor de Euro-
pese kunstgeschiedenis. Het museum in 
Linz zou nog steeds een uitgebreide col-
lectie Duitse, eigentijdse kunst hebben 
gehad, maar dit had slechts een fractie 
van de gehele collectie gevormd.
   De collectie die de Sonderauftrag sa-
menstelde was zeer gevarieerd. Alhoe-
wel er met name schilderijen verzameld 
werden, behoorden tot het beoogde 
museum ook beelden, boeken, munten 
en harnassen. In de collectie schilderij-
en is de ideologische lading bijzonder 
goed zichtbaar. De collectie kan onder-
verdeeld worden in een paar dominante 
groepen, hier opgesomd in chronologi-
sche volgorde: vijftiende-eeuwse Itali-
aanse renaissance, met een nadruk op 
Sandro Botticelli, laat zestiende-eeuw-
se Vlaamse kunst, met als kernwerken 
Rubens en Breugel de Oude, zeven-
tiende-eeuwse Nederlandse kunst, en 
ten slotte negentiende-eeuwse Duitse 
kunst. Gezien de chronologische inde-
ling van nazistische tentoonstelling is de 
ideologische lading van dit kunsthisto-
risch discours duidelijk - de kunsthisto-
rische canon culmineert in de germaan-
se, Arische kunst.
   De Linzer Sammlungen zou het verhaal 
vertellen, aldus betoogt dit artikel, van 
de opkomst van het Arische als superi-
eure menselijke ras middels de ontwik-
keling van de schilderkunst. De kunsten 
begonnen bij de inferieure Italiaanse 
renaissance en Vlaamse Barok, om daar-
na via het Nederlandse broedervolk te 
culmineren in de groot-Duitse Arische 
kunst.

Ideologische wil of pragmatisch toe-
val
Om de collectieschets van Linzer Sam-
mlungen te analyseren vanuit de na-
zistische ideologie wordt geput uit 
theorieën die gebruikt worden binnen 
Holocaust-studies. Deze benadering 
van nazistische cultuurpolitiek werd 
voor het eerst gebruikt door Potter die 
beargumenteert dat cultuurpolitiek, 
zoals al het bureaucratische handelen 
in nazi-Duitsland, een delicate balans is 
tussen intentionalisme en functionalis-
me.8 Onder intentionalisme wordt ver-
staan dat een handeling gebaseerd is op 
een ideologische grondslag. Met functi-
onalisme wordt bedoeld dat het hande-
len niet gebaseerd is op de nazistische 
ideologie, maar binnen de praktische 
omstandigheden naar voren komt als 
mogelijkheid om een ideologisch doel te 

8 Pamela Potter, “Nazi Cultural Politics: Inten-
tionalism vs. Functionalism”, in: Glenn Cuomo 
(red.), National Socialist Cultural Policty (New 
York 1995) 5-23, aldaar 7.

Afb. 3: Een topstuk van de Franse achttien-
de-eeuw. Jacques-Louis David, Marat Assasiné, 
1793, olieverf op doek, 162x130cm. Louvre, 
Parijs. Bron: Wikimedia Commons.
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bereiken.
   In de analyse van de Sammlungen heb-
ben deze abstracte concepten een zeer 
directe, praktische invulling. Name-
lijk, of de Sonderauftrag Linz specifiek 
kunstwerken uitkoos voor de Linzer 
Sammlungen of dat de ontbrekende 
stromingen en stijlen door praktische 
omstandigheden niet tentoongesteld 
zouden worden. Een zogenaamde in-
tentionalistische analyse van de Linzer 
Sammlungen onderzoekt in hoeverre de 
uitwerking van de Sonderauftrag Linz 
een direct gevolg is van nationaalsocia-
listische denkbeelden.

Er lag een sterke 
nadruk op legitimering 
van kunst
De vraag die rijst bij de eerder gerecon-
strueerde regio-gebonden ontwikkeling 
van de mensheid, is of dit een bewuste 
weerspiegeling is van de nationaalso-
cialistische ideologie of een praktisch 
middel is om een historisch narratief te 
creëren. Brandon Taylor introduceer-
de de term Nazification of Art in zijn 
gelijknamige boek.9 Hiermee bedoelde 
hij dat beeldende kunst niet werd aan-
gepast om de nazistische ideologie te 
representeren, in plaats daarvan was 
kunst inherent nazistisch als men het op 
de ‘correcte’ manier bekeek. Deze al-
omvattende notie zien we terug in Linz, 
waar geen expliciet plan opgesteld werd 
om een historisch discours te vertellen, 
maar het doordrongen is in de tentoon-

9 Brandon Taylor en Wilfried van der Will, “Pre-
liminary Reflections”, in: Brandon Taylor en 
Wilfried van der Will (red.), The Nazification of 
Art (Winchester 1990), 4.

stellingsinrichting. Het handelen van de 
Sonderauftrag was dus een samenspel 
van zowel intentionalisme als functiona-
lisme. Het verband tussen chronologie, 
ontwikkeling en naties vormde de basis 
voor de nazistische raciale theorie. Hit-
ler baseerde zijn theorieën grotendeels 
op de raciaal hygiënist Hans Günther, 
bekend om zijn rol in het populariseren 
van eugenetica. Er werd een onderscheid 
gemaakt tussen drie klassen van mense-
lijke rassen, te weten Ariërs, sub-Ariërs 
en Untermenschen. De Ariërs zijn de 
noordelijke volkeren van Duitsland, 
Scandinavië en Nederland. Nederlan-
ders werden gedurende de bezetting 
beschouwd als een ‘broedervolk’, van 
de juiste etniciteit maar zonder zich de 
juiste ideologie eigen gemaakt te heb-
ben. Tot de sub-Arische rassen behoren 
onder andere de mediterrane, Vlaamse, 
Angelsaksische en Franse volkeren.
   De regio gebonden kunsthistorische 
ontwikkeling die de Linzer Sammlungen 
tentoonstelt kan dus direct gelinkt wor-
den aan de raciale opvattingen van de 
nationaalsocialistische partij. Het biedt 
daarbij een verklaring voor de missende 
achttiende-eeuw. In de conventionele, 
kunsthistorische canon, is de achttien-
de eeuw het tijdperk van de Franse en 
Britse kunstenaars – denk aan Elisabeth 
Vigée-Le Brun, Jacques-Louis David en 
Joseph Wright of Derby. Met een ze-
ventiende-eeuwse groep Nederlandse 
kunstenaars, waarin Vermeer wordt uit-
gelicht, zou een opvolging van Franse en 
Britse kunst het evolutionaire karakter 
van het museum vervagen. Hoe kon een 
Arisch volk immers opgevolgd kunnen 
worden door sub-Arische volkeren?
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Slot
De Linzer Sammlungen was meer dan 
een kunsthistorisch museum. Het was 
het geesteskind van Adolf Hitler welke 
door middel van dit museum de Duit-
se kunst op een sokkel plaatste. Deze 
sokkel rustte op de Europese kunstge-
schiedenis, om de natuurlijke progres-
sie van de beeldende kunsten te laten 
zien. Deze natuurlijke, in de ogen van 
de nationaalsocialisten, progressie is 
grotendeels gebaseerd op de door de 
NSDAP-aangehangen raciale weten-
schappen. Alhoewel de nationaalsoci-
alistische kunsthistorici dus niet vies 
waren van het creëren van een kunsthis-
torische canon op basis van het uitslui-
ten van kunstenaars, zie de Entartete 
modernisten, werd er ook een canon 
geconstrueerd door het legitimering van 
kunst. De Linzer Sammlungen blijkt hier 
een uitstekend voorbeeld van te zijn. 
   De Sonderauftrag Linz bouwde een 
buitensporig grote museale collectie 
op. Uit een oppervlakkige analyse van 
de progressieverslagen, in de vorm van 
fotoalbums voor de Führer, blijkt echter 
al dat bepaalde regionale stromingen 
systematisch uitgesloten zijn. Uit een 
contextuele analyse komt naar voren 
dat schilderijen uit deze regio’s wel be-
schikbaar waren voor de Sonderauf-
trag. Er moet dus gekozen zijn om deze 
beeldende kunst niet op te nemen in de 
Linzer Sammlungen. Deze missende 
stromingen, in het bijzonder de acht-
tiende-eeuwse Franse kunst, pasten niet 
in het nationaalsocialistische wereld-
beeld. Deze sub-Ariërs pasten niet als 
schakel in de evolutionaire keten tussen 
de zeventiende-eeuwse, Nederlandse 
meesters en de Duitse eigentijdse kun-
stenaars. 

De Sonderauftrag besloot echter om 
niet om deze werken expliciet uit te 
sluiten, in een tentoonstelling à la de 
Entartete Kunstaustellungen. In plaats 
daarvan zijn zij in de collectie in stilte 
absent. De Linzer Sammlungen zouden 
hierdoor geen duidelijke ideologische 
boodschap uitdragen, in plaats daarvan 
zou het museum haar kunsthistorische 
canon als de Europese Kunstgeschiede-
nis presenteren. 
   De Linzer Sammlungen benadrukken 
de kritische blik die noodzakelijk is in 
het bezoeken van een kunsthistorisch 
museum. Hedendaagse musea zullen 
niet snel een kunstwerk expliciet uit-
sluiten. De door hen gepresenteerde 
collectie blijft echter ook een selectie. 
Zowel in de selectie uit de in het depot 
beschikbare werken, maar ook in de ac-
quisitie van kunst blijven ideologische 
noties een rol spelen.

Sjors Nab (20) is derdejaars bachelor-
student Geschiedenis en tweedejaars 
Kunstgeschiedenis. Zijn interesse gaat 
uit naar museumgeschiedenis, collec-
tiegeschiedenis en schilderkunst van de 
Noorderlijke Renaissance. Op het mo-
ment is hij bezig met de voorbereidingen 
voor zijn scriptie, welke waarschijnlijk 
over een soortgelijk onderwerp zal gaan.
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voorzet

Thierry Baudet is waarschijnlijk 
geen racist

Martijn van der Meer
Volgens mij zijn er grofweg drie reacties mogelijk op deze titel. De eerste groep 
zal het irritant vinden dat een schreeuwlelijk en fopintellectueel als dr. Thierry 
Baudet ‘weer de spotlights krijgt’, de tweede zal direct boos worden dat Thierry 
Baudet geen racist is omdat hij geen racist is – herkent u de cirkelredenering? 
– en de derde groep zal zo ontzettend overtuigd zijn van de inherente kwaad-
aardigheid van de voorman van Forum voor Democratie, dat het de nuance in 
de titel van dit stukje totaal niet aanstaat.

Als brave D66’er heb ik echt een hekel 
aan het dedain van Thierry Baudet, en 
ik geloof dat hij me in eerste instantie 
wel degelijk doet denken aan de nati-
onaalsocialistische of fascistische re-
toriek uit de eerste helft van de vorige 
eeuw. Al weet ik ook, na enkele jaren 
geschiedenis gestudeerd te hebben, dat 
de gelijkstelling tussen het heden en het 
verleden vrijwel altijd problematisch is: 
het verleden is immers voorbij. Thierry 
Baudet is daarom ook geen Hitler – die 
laatste is dood en die eerste niet. De na-
druk op veranderlijkheid lijkt me vrijwel 
altijd een meer dan redelijk streven van 
een historicus.
   Aan de andere kant - je kunt natuur-
lijk wel een oordeel hebben over de 
daden die Hitler begaan heeft, door je 
denkbeeldig voor te stellen wat we van 
de beste man zouden vinden als hij nu 
geleefd had. Je zou dan de daden of uit-
spraken van Hitler vergelijken met die 
van Baudet. En als die vergelijkbaar zijn, 

zou het eventueel mogelijk zijn om op 
basis van die vergelijking beide figuren 
moreel te veroordelen. Zoiets zou ik niet 
zozeer een historische, maar een filoso-
fisch-ethische benadering noemen.

Thierry Baudet is 
daarom ook geen 
Hitler
Het wordt een stuk ingewikkelder wan-
neer we onze hedendaagse context 
vergelijken met die van het verleden. 
Immers, met bepaalde ideeën die in een 
bepaalde historische culturele context 
dominant of populair waren, kun je het 
natuurlijk heden ten dage ook eens zijn. 
Het kan zelfs zo extreem worden dat 
je verlangt naar een bepaald soort his-
torische context, en de ideeën uit die 
context in het heden omarmt of zelfs 
propageert. Als je dat doet, ontstaat er 
een spanningsveld tussen ideeën en ver-
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langens uit het verleden en die uit het 
heden. Confrontaties tussen die ideeën 
worden vaak uitgevochten in een poli-
tieke context – waarin de beleidsmatige 
koers naar een denkbeeldige toekomst 
wordt bepaald. Ik zou een dergelijke 
politieke ideologie ‘historisch conserva-
tisme’ noemen. Hoe zijn in deze context 
uitspraken over een ‘homeopatische 
verdunning van de Westerse samen-
leving’, om Baudet losjes te citeren, 
te begrijpen? Of het verheerlijken van 
‘boreale’ voorouders? Is hier sprake van 
‘racisme’?
  De beschuldiging dat Thierry Baudet 
een racist is, roept in eerste instantie 
de vraag op wat ‘racisme’ dan precies is. 
Opiniemakers van de socialistische opi-
niesite Joop.nl refereren dikwijls aan wat 
ze ‘rassentheorieën uit de negentiende 
en begin twintigste eeuw’ noemen.1 Ze 
beschuldigen in die zin Baudet van een 
bepaald soort historisch conservatisme; 
het verlangen om ideeën over ras uit 

1https://joop.bnnvara.nl/opinies/dit-is-
het-slecht-verhulde-nazi-gedachtegoed-van-
thierry-baudet of https://joop.bnnvara.nl/
opinies/het-steeds-openlijker-en-walgelijker-ra-
cisme-van-baudet

het verleden te staven aan 21ste eeuwse 
ideeën over het onderwerp. Dat roept 
vervolgens de vraag op of het denken van 
Baudet refereert aan, en te vergelijken is 
met het rasdenken uit de vroege twintig-
ste eeuw.
  Het rasdenken aan het begin van de 
twintigste eeuw kenmerkte zich voor-
al door grote verwarring. Op basis van 
uiterlijke kenmerken poogden veel 
wetenschappers de kern van bepaalde 
groepen te definiëren. Zo’n groep men-
sen werd gedefinieerd als ‘ras’, en men 
ging er vanuit dat ieder individueel lid 
van de groep een bepaalde essentie be-
zat, die verschilde van die van andere 
rassen. Je zou zo’n kern anachronistisch 
‘genetisch’ kunnen noemen; iets als 
‘kiemplasma’ zou voor deze context nog 
passender zijn. In de 21ste eeuw zouden 
we misschien zelfs over DNA spreken, 
maar voor de Tweede Wereldoorlog kon 
men deze kern nog niet in scheikundige 
termen karakteriseren - men moest het 
doen met het uitgangspunt van zo’n ra-
ciale essentie, gebaseerd op gedeelde 
uiterlijke (we zouden nu ‘fenotypische’ 
zeggen) kenmerken. Denk daarbij aan 
huidskleur, maar ook (moreel) gedrag, 
of psychische vermogens. Deze ken-
merken werden als erfelijk begrepen, 
waardoor op populatie-niveau de raciale 
kern behouden zou blijven als enkel in-
dividuen van hetzelfde ras zich zouden 
voortplanten. Voor wetenschappers aan 
het begin van de twintigste eeuw was ras-
sentheorie erg belangrijk, omdat veel als 
erfelijk beschouwde ziekten werden be-
grepen als gevolg van raskruising - ‘de-
generatie’, noemden ze dat. De uitda-
ging was het behouden van een gezonde 
raciale kern.
   Een racist in dat verband, anders dan 

Afb. 1: Een mooi voorbeeld van hoe in de jaren 
1920 werd gespeculeerd over de afkomst en 
verspreiding over bepaalde rassen. Deze kaart 
met betrekking tot het ‘Nordische’ ras komt uit 
Madison Grant’s The Passing of the Great Race 
(1916). Bron: Wikimedia Commons.
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wat je een ‘rassentheoreticus’ zou kun-
nen noemen, legitimeert sociale cate-
gorieën als ras op basis van het biolo-
gische en reductionistische principe 
dat verschillende groepen mensen een 
andere ‘kern’ hebben. En dat sociale, hi-
erarchische, maar ook nadelige fysiolo-
gische verschillen tussen deze groepen 
gerechtvaardigd zijn omdat de kwaliteit 
tussen de verschillende raciale essenties 
verschilt. Met andere woorden: wat na-
tuur of biologie ons voorschrijft, is het 
goede.

De uitdaging was het 
behouden van een 
gezonde raciale kern
Zoals ik al betoogde, is de halsbreken-
de denkoefening om iemand als Thierry 
Baudet een racist noemen, dus geba-
seerd op een vergelijking met dit ras-
denken in de vroege twintigste eeuw. 
Nu zijn er weinig sporen van dergelijke 
biologisch reductionisme te vinden in 
het werk van Baudet. En dat lijkt me ook 
heel logisch. Ten eerste kan er een gro-
ter genomisch verschil zijn tussen jou als 
witte, mannelijke lezer en mij, dan tus-
sen mij en een willekeurige bewoner van 
de Serengeti in Tanzania. Maar er is nog 
een reden: het vooroorlogse begrip van 
ras strookt niet met de hedendaagse bio-
logische definitie van groepen. Biologen 
heden ten dage hebben het niet over ras-
sen, maar over ‘soorten’ - de afbakening 
tussen groepen individuele organismen. 
Of een organisme tot de soort behoort, 
wordt bepaald aan de hand van de mo-
gelijkheid van dit individu om zich voort 
te kunnen planten met een ander lid van 
de soort, en of ze gezamenlijk voor na-

komelingen kunnen zorgen die zich ook 
weer kunnen voortplanten. Er bestaat 
dus vanuit biologisch oogpunt enkel een 
menselijke soort, daarbinnen zijn geen 
raciale variaties. Het is dus onmogelijk 
om – tenzij je de moderne biologische 
wetenschap ontkent – in de 21ste eeuw 
een biologisch racist te zijn op de manier 
zoals dat in het begin van de twintigste 
eeuw gebruikelijk was.
   Toch identificeert Baudet zich wel de-
gelijk met een ander soort essentialis-
me dat populair was in het begin van de 
twintigste eeuw: dat van ‘pure’ volkeren. 
De identificatie met deze vooroorlogse 
idealen werd in haar eigen context sterk 
gelegitimeerd op een biologisch-reduc-
tionistische manier. Maar het kon ook 
prima zonder. Met name antropologen 
poogden aan het begin van de twintig-
ste eeuw de afkomst van verschillende 
volkeren vast te stellen, en brachten 
die geografische afkomst in verband 
met bepaalde culturele essenties. Het 
Nordische ras, ‘bijvoorbeeld’, kwam uit 
de Scandinavische en Noord-Europese 
landen en bevolkte Noordwest-Europa 
in prehistorische tijden, zo was de ge-
dachte. Er werden studies gedaan naar 
hoe die verspreiding voor verschillende 
rassen precies had plaatsgevonden, ge-
baseerd op bijvoorbeeld archeologisch 
en linguïstisch onderzoek. Er zijn mooie 
historische studies gedaan naar hoe 
dit volkskundig onderzoek in verband 
stond met het legitimeren van een eigen 
superieure moraal. Door contemporai-
ne ideeën over goed en fout te koppelen 
aan een bepaalde, vaak vrij vaag gefor-
muleerde, ‘culturele essentie’, werden 
verschillen tussen bepaalde samenlevin-
gen afgebakend.
   Dit essentialistisch nationalisme was 
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vergelijkbaar, maar wel iets anders dan 
het biologisch gelegitimeerde racisme. 
Het eerste was politiek-ideologisch, het 
tweede beschrijvend. Het verwarrende 
aan een goed begrip van begin twintig-
ste-eeuwse debatten over deze thema-
tiek, is dat nationalistische nazi-politiek 
vaak retorisch werd gelegitimeerd mid-
dels het begrippenapparaat van de in 
principe als beschrijvend bedoelde ras-
senbiologie. Begrippen als ‘nordisch’, 
‘arisch’, maar zeker ook ‘boreaal’ refe-
reerden veeleer aan nationalistisch den-
ken aan de hand van een culturele dan 
aan een biologisch essentie.
   Ik liep er stiekem al een beetje op voor-
uit, maar ik denk dat het publieke debat 
met betrekking tot geprevel over een 
boreale wereld, gezamenlijke voorou-
ders en een homeopatische verdunning 
geen kenmerk is van biologisch racisme, 
maar van een essentialistische natio-
nalistische politieke ideologie. Baudet 

lijkt zich zorgen te maken over een ver-
dunning van een culturele essentie, die 
hij lijkt te zien als ‘onze’ gezamenlijke 
voorouders en geografische afkomst. 
Dat is misschien een zekere vorm van 
historisch conservatisme, maar het lijkt 
me duidelijk dat Thierry Baudet geen 
racist is. 

Baudet lijkt zich zorgen 
te maken over een 
verdunning van een 
culturele essentie
   Toch zou ik nog een stap verder willen 
gaan: laten we Baudet en zijn volgelin-
gen dan ook gewoon geen racist meer 
noemen. Dat verwart namelijk enkel het 
debat: Baudet zal in reactie op de be-
schuldiging van historisch conservatis-
me in de vorm van racisme zeggen dat hij 
helemaal geen Hitler is die mensen wil 
vermoorden, dat hij individuen helemaal 
niet beoordeelt op fenotypische, uiterlij-
ke, of biologische kenmerken en dat hij 
het woord ‘ras’ nooit gebruikt heeft. Dat 
klopt denk ik allemaal, maar wat ik hoop 
dat dit korte stuk in ieder geval duidelijk 
maakt, is dat de vergelijking tussen Bau-
det en de begin twintigste eeuwse in-
tellectuele context interessant is op het 
gebied van nationalisme en culturele es-
senties. Zolang die los gezien wordt van 
een biologische essentie waar het indivi-
du geen enkele invloed op heeft, lijkt me 
dat een heel zinvol politiek debat. Con-
clusie: Thierry Baudet is waarschijnlijk 
geen racist of rassentheoreticus, zoals in 
het begin van de twintigste eeuw gang-
baar was, zolang hij biologische verkla-
ringen maar buiten de deur houdt.

Afb 2: Foto van apparatuur (1912) waarmee an-
tropologische schedelmetingen werden gedaan. 
Dit diende het doel de verhouding tussen lengte 
en breedte van de schedel te verbinden aan be-
paalde rassen. Bron: Wikimedia Commons.
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artikel

Ayahuasca als immaterieel 
cultureel erfgoed

De populariteit van het middel Ayahuasca is de afgelopen jaren vooral onder 
westerse toeristen sterk gegroeid. In dit artikel beargumenteert Margot Schu-
ring dat er een westers discours is ontstaan over Ayahuasca. Dit discours heeft 
ervoor gezorgd dat de praktijk van het drinken van Ayahuasca is veranderd en is 
aangepast om aan westerse opvattingen en behoeften te voldoen. De inheem-
se bevolking wordt hierdoor opgenomen in de wereldmarkt, maar plukt er niet 
de vruchten van. Aan de ene kant wil de auteur laten zien dat het belangrijk is 
om de Ayahuasca-praktijk te erkennen als dynamisch en aan de andere kant 
betoogt zij dat binnen deze verandererende praktijken meer erkenning moet 
zijn voor inheemse rechten.

De Ayahuasca-experience is in de af-
gelopen jaren een populair fenomeen 
geworden onder de westerse bevolking. 
Terwijl in de jaren zestig LSD nog werd 
beschouwd als het middel dat de wereld 

zou redden, lijkt Ayahuasca deze rol nu 
over te hebben genomen. Het geestver-
ruimende brouwsel van twee soorten 
planten komt oorspronkelijk uit het 
Amazonegebied, waar het een centrale 

Margot Schuring
Afb. 1: Bereiding van Ayahuasca. Bron: nootropedia.com. 
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rol speelt in de inheemse cultuur. New 
age, de westerse spirituele beweging die 
uitgaat van een holistisch mens- en we-
reldbeeld waarbij de nadruk ligt op per-
soonlijke ontwikkeling of ‘heelwording’ 
(healing), heeft voor meer interesse in 
spiritualiteit gezorgd. Daarbij heeft de 
groei van de toeristenindustrie ertoe 
geleid dat veel westerlingen nu naar 
Zuid-Amerika komen om dit levensver-
anderende brouwsel te proberen. Dit 
gebeurt echter niet zonder complicaties. 
Vooroordelen over drugs en geromanti-
seerde opvattingen over inheemse goe-
roes hebben een bepaald ‘gringo-sjama-
nisme’ gecreëerd dat nu in de Amazone 
wordt gepraktiseerd.
   Academici zijn verdeeld over de vraag 
of dit sjamanistisch toerisme een ne-
gatieve of positieve impact heeft op de 
Amazone. Volgens antropoloog Dobkin 
de Rios is het niets meer dan drugstoe-
risme, terwijl antropoloog Winkelman 
juist wijst op de positieve, genezende as-
pecten van Ayahuasca-toerisme die wes-
terlingen helpen bij hun spirituele en 
persoonlijke ontwikkeling. Voor de lo-
kale bevolking zitten er nogal wat haken 
en ogen aan. Dit toerisme heeft namelijk 
niet alleen een negatieve impact op het 
milieu door de toenemende vraag naar 
Ayahuasca, maar ook de lokale gezond-
heidszorg wordt verwaarloosd doordat 
sjamanen slechts nog oog hebben voor 
toeristen.1 Dit gaat zelfs zo ver dat in-
heemse tradities worden aangepast aan 
de geromantiseerde opvattingen uit het 
Westen om zo meer toeristen te trek-
ken. Academici beschouwden het daar-
om als een vooruitgang in de erkenning 

1 John N. Grunwell, ‘Ayahuasca Tourism in Sou-
th America’, Multidisciplinary Association for 
Psychedelic Studies 8 (1998) 3, 59-62.

van de inheemse cultuur toen de Pe-
ruviaanse overheid in 2008 het rituele 
gebruik van Ayahuasca tot immaterieel 
cultureel erfgoed van de bevolking van 
de Amazone uitriep. Wat ze echter niet 
beseften, is dat de regering er een eigen 
agenda op na houdt die meer gericht is 
op inkomsten van toeristen dan rechten 
van de bevolking.

Onder toeristen heerst 
een hardnekkig voor-
oordeel dat inheemse 
culturen onaangetast 
en onveranderd zijn
Onder toeristen heerst een hardnek-
kig vooroordeel dat inheemse culturen 
onaangetast en onveranderd zijn. In de 
negentiende eeuw groeide de belang-
stelling voor antropologie en etniciteit, 
hetgeen hand in hand ging met toene-
mend onderzoek naar inheemse stam-
men in de Amazone. Antropologen, 
zoals Jeremy Narby en Luis Eduardo 
Luna, beschouwden deze inheemse 
gemeenschappen als authentiek, maar 
realiseerden zich niet dat kolonialisme 
hun manier van leven en denken al had 
veranderd.2 Globalisering, het wereld-
wijde proces van groeiende interactie 
en integratie tussen mensen, bedrijven 
en overheden, heeft het contact tus-
sen westerlingen en inheemse groepen 
de afgelopen decennia vergroot. In dit 
artikel benader ik erfgoed en traditie 

2 Bernd Brabec de Mori, ‘Tracing Hallucinati-
ons: Contributing to a Critical Ethnohistory of 
Ayahuasca Usage in the Peruvian Amazon’, in: 
Beatriz C. Labate en Henrik Jungaberle (ed.), 
The Internationalization of Ayahuasca (Berlijn 
2011), 23-48, aldaar 23.
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daarom niet als iets statisch, maar als 
ongrijpbaar, een continu proces waar-
bij verschillende betekenissen worden 
toegeschreven aan erfgoed en traditie 
door verschillende partijen.3 Volgens 
erfgoedspecialiste Laurajane Smith, 
wiens werk het onderliggend theore-
tisch kader van dit onderzoek vormt, is 
erfgoed niet uit zichzelf betekenisvol, 
maar onderdeel van een dominant wes-
ters discours dat gebaseerd is op weten-
schappelijke kennis, natievorming en 
hedendaagse belangen, zoals de con-
structie van identiteit.4 Dit ‘authorized 
heritage discourse’ (AHD) creëert een 
statisch en eenzijdig beeld van het verle-
den met als gevolg dat de culturele en so-
ciale belangen van minderheden worden 
ondermijnd. In dit artikel beargumen-
teer ik dat er een hegemoniaal westers 
discours over Ayahuasca bestaat dat de 
ritualistisch-religieuze praktijk van het 
drinken van Ayahuasca heeft veranderd 
om te voldoen aan westerse opvattingen 
en behoeften zonder rekening te hou-
den met inheemse belangen.
  Ik zal de effecten van globalisering 
op inheemse groepen en hun ritualis-
tisch-religieuze praktijk van het drinken 
van Ayahuasca onderzoeken door te kij-
ken naar verschillende actoren. Eerder 
onderzoek is uitgevoerd vanuit één per-
spectief, ofwel van de inheemse bevol-
king, ofwel van het Westen, maar de rol 
van de overheid in Ayahuasca-gebruik is 
daarbij verwaarloosd. Om de verschil-
lende structuren in de verandering van 
Ayahuasca-gebruik te analyseren, zal ik 

3 Astrid Erll, Memory in Culture (Basingstoke 
2011 [2005]); Laurajane Smith, Uses of Herita-
ge (Londen 2006).

4 Smith, Uses of Heritage, 13-24.

allereerst het Ayahuasca-gebruik door 
de inheemse bevolking van de Amazone 
onderzoeken. Vervolgens richt ik mij op 
sjamanistisch toerisme en de ervaringen 
van zowel toeristen als de lokale bevol-
king. Ten slotte zal ik de rol van de Pe-
ruviaanse overheid evalueren. Voor dit 
artikel heb ik primaire bronnen gebruikt 
zoals interviews met sjamanen, westerse 
reisverslagen en politieke verklaringen 
om de implicaties van globalisering zo 
goed mogelijk te begrijpen. Daarnaast 
heb ik gebruik gemaakt van antropolo-
gisch en etnografisch onderzoek.
 
Ayahuasca en inheems sjamanisme5 
Ayahuasca, ook wel ‘slingerplant van 
de ziel’ of ‘slingerplant van de doden’ 
genoemd, wordt van oudsher voor vele 
doeleinden gebruikt: genezing, voor-
spellingen, dierenlokalisatie, oorlogs-
voering, kunst, kosmologie, communa-
le rituelen, zang, dans en tovenarij.6 
Onder de inheemse bevolking hebben 
sjamanen een cruciale taak als bemid-
delaars tussen de spirituele en mense-
lijke wereld om de sociale en ecologi-
sche orde te handhaven en dagelijkse 
levensgebeurtenissen te interpreteren 
met behulp van heilige planten, zoals 
Ayahuasca. Echter, sjamaan zijn is geen 
gemakkelijke taak. Ze moeten een lange 
en speciale training ondergaan waarbij 
strikte diëten en seksuele onthouding 

5 De regio van oorsprong is vastgesteld als het bo-
venste gedeelte van de Amazone waar Colombia, 
Peru, Ecuador en Brazilië samenkomen en ik zal 
mij in de rest van dit artikel richten op Ayahuas-
ca-gebruik in het Amazonegebied van Peru.

6 Gayle Highpine, ‘Unraveling the Mystery of the 
Origin of Ayahuasca’, Núcleo de Estudos Interdis-
ciplinares sobre Psicoativos (2012), 1-31, aldaar 
21.
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moeten helpen om agressie en andere 
driften te beheersen. Daarnaast hebben 
sjamanen een dubbelzinnige positie. 
In vroegere tijden bestonden er sjama-
nistische rivaliteiten waarbij tovenarij, 
manipulatie en het doden van andere 
sjamanen, die ‘slechte’ tovenaars wa-
ren, voorkwamen.7 Sjamanen hebben 
dus zowel de kracht om te genezen als 
te vernietigen en worden dan ook zowel 
vereerd als gevreesd. 
   Er zijn twee verschillende soorten ritu-
elen waarbij Ayahuasca wordt gebruikt. 
Ten eerste zijn er sessies waarbij alleen 
de sjamaan Ayahuasca drinkt. Deze zijn 
bedoeld voor genezing, waarzeggerij, 
het vinden van voedsel, of om de plan-
nen van de vijand te leren kennen. Het 
tweede soort ritueel vindt plaats in col-
lectieve ceremonies waarbij veel mensen 
Ayahuasca drinken terwijl ze dansen, 
zingen en muziek maken. Dit soort ce-
remonies is bedoeld om saamhorigheid 
te versterken, te communiceren met 
voorouders, of om succes op te roepen 
voor oorlogsvoering en jacht. In beide 
soorten rituelen zijn het blazen van ta-
baksrook over de persoon die Ayahuas-
ca gebruikt en het zingen van bepaalde 
liederen, icaros, essentiële onderdelen 
van de sessie, omdat beide helende ei-
genschappen zouden hebben. 

De rubberbooms en vegetalismo
Voordat het gebruik van Ayahuasca po-
pulair werd in het Westen had het tradi-
tionele gebruik  al grote veranderingen 
ondergaan. De zogenaamde rubber-
booms in 1879-1912 en 1942-1945 

7 Bernd Brabec de Mori, ‘From the Native’s Point 
of View’, in: Beatriz C. Labate en Clancy Cavnar 
(ed.), Ayahuasca Shamanism in the Amazon and 
Beyond (New York 2014), 206-30, aldaar 218.

ontwrichtten veel inheemse bevolkings-
groepen in het Peruviaanse Amazone-
gebied en velen werden tot slaaf gemaakt 
of gedood. Voor Europeanen was rub-
ber een gewild materiaal en de exploita-
tie hiervan zorgde voor een industriële 
revolutie in Zuid-Amerika. 

Voordat Ayahuasca 
populair werd in het 
Westen had het al 
grote veranderingen 
ondergaan
Een ander gevolg van de rubberbooms 
was dat door aanhoudend contact tussen 
Europeanen en de inheemse bevolking 
een nieuwe groep mensen van gemeng-
de afkomst ontstond, de mestiezen. 
Deze mestiezen begonnen een ande-
re vorm van Ayahuasca-sjamanisme te 
beoefenen, vegetalismo, waarbij zowel 
inheemse en christelijke elementen wer-
den gecombineerd.8 Ayahuasca in vege-
talismo wordt vooral gebruikt voor ge-
nezing. Bovendien is vegetalismo meer 
beïnvloed door een katholiek gepolari-
seerd wereldbeeld. In tegenstelling tot 
het inheemse gebruik waarbij goede en 
kwade aspecten elkaar nodig hebben, 
wordt genezing dan gezien als een strijd 
tussen goed en kwaad. 

Sjamanistisch toerisme: op zoek naar 
de Ander
Het sjamanistische toerisme van tegen-
woordig lijkt veel op vegetalismo. In 
deze ‘moderne’ stijl drinken alle deelne-

8 Luis Eduardo Luna, ‘Indigenous and Mestizo 
Use of Ayahuasca’, in: Rafael dos Santos (ed.), 
The Ethnopharmacology of Ayahuasca (Kerala 
2011), 1-22, aldaar 14.



  
  
  48

mers het brouwsel en staan de visionaire 
aspecten centraal. Het meest opvallen-
de is het individualistische karakter van 
de sessies. Terwijl sjamanisme in de 
inheemse cultuur cruciaal is voor het 
functioneren van de gehele maatschap-
pij wordt het nu toegepast voor per-
soonlijke ontwikkeling en ‘heelwording’ 
(healing). Westerlingen komen naar 
Zuid-Amerika om Ayahuasca te nemen 
omdat ze een ziekte of depressie hebben 
of ‘om een heilige spiritualiteit te vinden 
die Europa verloren heeft.’9 Zoals Girish 
Prayag, Paolo Mura, Colin Hall en Ju-
lien Fontaine aantonen met hun onder-
zoek is dit nogal paradoxaal, aangezien 
de meeste westerlingen die Ayahuasca 
gebruiken weg proberen te komen van 
een individualistische consumptiemaat-
schappij, maar in feite precies dit naar 
de Amazone brengen.10 Volgens hun 
onderzoek, dat werd uitgevoerd onder 
Ayahuasca-toeristen in Iquitos, waren 
de deelnemers zich ervan bewust dat 
sjamanistisch toerisme een negatieve 
impact kan hebben op de lokale gemeen-
schap, maar leken ze hun eigen impact te 
onderschatten terwijl ze anderen bekri-
tiseerden.11

  In de eerste eeuwen van kolonisatie 
werden sjamanistische praktijken ge-
demoniseerd door missionarissen en 
reizigers.12 Tegenwoordig lijken wes-

9 Girish Prayag, Paolo Mura, Colin M. Hall 
en  Julien Fontaine, ‘Spirituality, Drugs, and 
Tourism: Tourists’ and Shamans’ Experiences of 
Ayahuasca in Iquitos, Peru’, Tourism Recreation 
Research 41 (2016) 3, 314-325, aldaar 321.

10 Prayag e.a., ‘Tourists’ and Shamans’ Experi-
ences of Ayahuasca in Iquitos, Peru’, 314-24.

11 Ibidem., 322.

12 Franz Xavier Veigl, Noticias detalladas sobre 
el estado de la Provincia de Maynas en América 

terlingen een geromantiseerd beeld te 
hebben van sjamanen als wijze, oude 
mannen die één zijn met de natuur. Bei-
de beelden zijn hegemoniale discoursen 
die ‘de Ander’ als inferieur afbeelden en 
waarin wetenschappelijke en inheemse 
kennis recht tegenover elkaar staan.13 
Het huidige discours benadrukt de An-
der als zowel ‘goddelijk’ als ‘exotisch’ en 
als iemand van wie primitieve waarheden 
kunnen worden vergaard. Rond dezelfde 
tijd dat Ayahuasca-toerisme opkwam in 
de Amazone, publiceerde Bruce Lamb 
Wizard of the Upper Amazon in 1971, 
een ogenschijnlijk waargebeurd verhaal 
over de healer Manuel Cordova Rios 
die door Ayahuasca-gebruik bovenna-
tuurlijke krachten kreeg.14 Tegenwoor-
dig komt het exotisch discours sterk 
naar voren op websites die Ayahuas-
ca-retreats promoten. De tekst op Blue 
Morpho, een van de meeste bezochte 
Ayahuasca-retreat websites, illustreert 
dit discours: ‘We work with traditional 
shamans who practice the ancient and 
mystical shamanic arts of the jungle.’15 
Woorden zoals ‘ancient’, ‘mystical’, 
‘jungle’ en ‘sacred’ versterken positieve 
stereotypen van ‘de nobele wilde’, wat 
schadelijk kan zijn, omdat ze de grotere 

meridional hasta el año de 1768 (Iquitos 2006), 
180.

13 Evgenia Fotiou, ‘From Medicine Men to Day 
Trippers: Shamanic Tourism in Iquitos, Peru’ 
(Proefschrift, University of Wisconsin-Madison 
2010), 6.

14 Johsua E. Homan, ‘Charlatans, Seekers, 
and Shamans: The Ayahuasca Boom in Western 
Peruvian Amazonia’, (Masterscriptie, University 
of Kansas 2011), 64.

15 Medicine Hunter, ‘Blue Morpho’, http://
www.medicinehunter.com/blue-morpho/ (29 
juni 2019).
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sociale en economische problemen van 
de inheemse bevolking verdoezelen, 
zoals de aantasting van het Amazone re-
genwoud en de commercialisering van 
Ayahuasca. 
  Westerse toeristen hebben meestal de 
verwachting om een God-achtige en-
titeit te ontmoeten bij het nemen van 
Ayahuasca. Daarom laten ‘neo-sjama-
nen’ vaak tovenarij buiten beschouwing: 
het zou niet passen in het westerse we-
reldbeeld. Volgens sjamaan Jacques 
Mabit is dit niet zonder risico’s: als deel-
nemers ‘slechte’ geesten tegenkomen 
wanneer ze niet volledig op de hoogte 
zijn van het traditionele gebruik kan dit 
leiden tot psychologische problemen.16

Daarnaast creëren sommige neo-sja-
manen een hele voorstelling rond een 

16 Beatriz C. Labate, Brian Anderson en Henrik 
Jungaberle, ‘Ritual Ayahuasca Use and Health: 
An Interview with Jacques Mabit’, in: Beatriz C. 
Labate en Henrik Jungaberle (ed.), The Inter-
nationalization of Ayahuasca (Berlijn 2011), 
223-45, aldaar 234.

Ayahuasca-sessie omdat toeristen dit 
verwachten.17 Neo-sjamanen dragen 
speciale kleding en er zijn bepaalde re-
gels die moeten worden gevolgd, terwijl 
in feite onder de lokale bevolking niet 
veel rituele aspecten meer aanwezig 
zijn. Voor hen is het meer een informele 
avond met vrienden en familie waarbij 
iemand af en toe wat Ayahuasca drinkt.
 
Impact op de lokale bevolking
In toeristische steden zoals Iquitos en 
Pucallpa is de ritualistisch-religieuze 
traditie van Ayahuasca onder de plaatse-
lijke bevolking bijna geheel verdwenen. 
Echter, de rituelen die uitgevoerd wor-
den voor toeristen kunnen dienen om de 
culturele en sociale positie van inheem-
se bevolkingsgroepen in de globalise-
rende wereld te versterken en om hun 
geschiedenis levend te houden. Som-
mige sjamanen zien positieve aspecten 
in het toerisme en hebben geleerd om 
ziekten uit het Westen te genezen, zoals 
(seksueel) misbruik en depressies, wat 
heeft bijgedragen tot het verbreken van 
bepaalde taboes in hun lokale gemeen-
schap.18

   Niettemin is er een algemene bezorgd-
heid onder sjamanen over de commerci-
alisering van Ayahuasca. Voor sommige 
inheemse bevolkingsgroepen is sjama-
nistisch toerisme de enige mogelijke 
bron van inkomsten. Het duurt echter 
zeven jaar om een sjamaan te worden 
en de meeste neo-sjamanen hebben niet 
het juiste traject gevolgd omdat ze snel-

17 Brabec de Mori, ‘From the Native’s Point of 
View’, 222.

18 Prayag e.a., ‘Tourists’ and Shamans’ Experi-
ences of Ayahuasca in Iquitos, Peru’, 21.

Afb. 2: Wizard of the Upper Amazon. Adver-
tentie (Onbekend 1982). Bron: Homan, Joshua 
E. ‘’Charlatans, Seekers, and Shamans: The 
Ayahuasca Boom in Western Peruvian Amazon.’’ 
Master thesis in Anthropology, University of 
Kansas, 2011.
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ler geld willen verdienen.19 Onervaren 
neo-sjamanen of ‘charlatans’ kunnen 
gevaarlijk zijn, aangezien slechte bege-
leiding door de sjamaan tot dodelijke 
ongevallen kan leiden.20

  Daarnaast bestaat de mogelijkheid 
dat westerlingen die het geld en de 
middelen hebben om een all-inclusive 
Ayahuasca-retreat op te zetten inheem-
se belangen kunnen ondermijnen en de 
lokale economie inkomsten ontneemt. 
De commercialisering van spiritualiteit 
heeft als gevolg dat veel westerlingen 
die sjamaan willen worden kennis van 
de inheemse sjamanen wegnemen zon-
der daar iets voor terug te geven. In dit 
geval is er sprake van ‘cultureel koloni-
alisme’, aangezien westerlingen nu geen 
materiële grondstoffen voor eigen gewin 
wegnemen, maar inheemse kennis.21 De 
context waarin dit gebeurt is wat Mary 
Louise Pratt de contact zone noemt en 
beschrijft als ‘social spaces where dis-
parate cultures meet, clash, and grapple 
with each other, often in highly asymme-
trical relations of domination and subor-
dination—like colonialism, slavery, or 
their aftermaths as they are lived out in 
many parts of the world today.’22 Aan de 
hand van deze beschrijving is de contact 
zone van Ayahuasca-toerisme voorna-

19 Marlene Dobkin de Rios, ‘Interview with 
Guillermo Arrévalo, a Shipibo Urban Shaman, by 
Roger Rumrrill’, Journal of Psychoactive Drugs 
37 (2005) 2, 203-7, aldaar 206.

20 Barbara Fraser, ‘The Perils and Privileges of 
an Amazonian Hallucinogen’ (versie 3 augus-
tus 2017), https://www.sapiens.org/culture/
ayahuasca-tourism-amazon/ (30 januari 2019).

21 Brabec de Mori, ‘From the Native’s Point of 
View’, 217.

22 Mary Louise Pratt, ‘Arts of the Contact Zone’, 
Profession (1991), 33-40, aldaar 34.

melijk een asymmetrische relatie tussen 
inheemse en westerse mensen waarbij 
het Westen de overhand heeft.
 
De rol van nationaal beleid in 
Ayahuasca-gebruik in Peru
Inheemse volkeren in Peru zijn lange tijd 
gemarginaliseerd geweest en het is dan 
ook nog niet zo lang geleden dat de Pe-
ruviaanse overheid zich meer ging rich-
ten op inheemse bevolkingsgroepen. In 
2003 werd het Verdrag inzake de Be-
scherming van het Immaterieel Cultu-
reel Erfgoed goedgekeurd door UNES-
CO, welke Peru heeft geratificeerd.23 
Vijf jaar later riep het Peruviaanse Nati-
onaal Instituut voor Cultuur de inheem-
se Ayahuasca-rituelen uit tot immate-
rieel cultureel erfgoed van de staat. De 
overheid beseft dat Ayahuasca-rituelen 
‘constitute one of the basic pillars of the 

23 ICH-UNESCO, ‘Peru and the 2003 Conven-
tion’, https://tinyurl.com/ayahu1 (30 januari 
2019).

Afb. 3: Regio van oorsprong van Ayahuasca-ge-
bruik. In het rood-omlijnde gebied gebruikt bij-
na 100% van de inheemse bevolking Ayahuasca. 
Het paars-omlijnde gebied geeft aan dat de meer-
derheid van de inheemse bevolking Ayahuasca 
gebruikt. Bron: ayahuasca.com.
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identity of the Amazon peoples, and that 
the ancestral use in traditional rituals, 
warranting cultural continuity, is closely 
connected with the therapeutic attribu-
tes of the plant; as central to the iden-
tity of the Amazonian populations’.24 
Hoewel dit een goed initiatief lijkt, is 
het ingebed in het ‘authorized heritage 
discourse’ (AHD). De verklaring van 
Ayahuasca als ‘cultureel erfgoed van de 
staat’ is namelijk gebaseerd op kennis 
van wetenschappelijke experts en staat 
in het belang van de natie, maar de stem 
van de inheemse bevolking is weggela-
ten.25 Zoals Laurajane Smith aantoont, 
is erfgoed nauw verbonden met de vor-
ming van identiteit.26 Als ‘woordvoer-
ders’ van het verleden beslissen deze ex-
perts over de identiteit van de inheemse 
bevolking terwijl de bevolking daar zelf 
geen inspraak in heeft. Bovendien ver-
sterkt het idee van ‘erfenis’ het beeld 
dat de praktijk van Ayahuasca-rituelen 
beperkt is tot het verleden en worden de 
veranderingen in betekenis en gebruik 
door de rubberbooms en sjamanistisch 
toerisme niet in acht genomen. Dit AHD 
geeft aanleiding tot zowel erfgoedzorg 
als toerisme. In de verklaring van 2008 
betuigde de regering dat ‘what is sought 
is the protection of traditional use and 
sacred character of the Ayahuasca ritu-
al, differentiating it from Western uses 
out of context, consumerist, and with 

24 ENCOD, ‘Official Recognition of Ayahuasca 
in Peru’ (versie 30 juli 2008), https://tinyurl.
com/ayahu2 (31 januari 2019).

25 Leonardo Rodríguez Pérez, ‘Ayahuasca: 
International Proscribed Drug or Intangible 
Heritage?’ (versie 2015), https://tinyurl.com/
ayahu3 (31 januari 2019).

26 Laurajane Smith, Uses of Heritage (London: 
Routledge, 2006), 13-24.

commercial objectives.’27 Echter, de 
Peruviaanse overheid heeft geen initia-
tief genomen om de intellectuele eigen-
domsrechten van de inheemse bevolking 
te beschermen, aangezien iedereen een 
Ayahuasca-retreat kan openen en zich-
zelf een sjamaan kan noemen. In feite 
zijn de meeste Ayahuasca-lodges opge-
zet door buitenlanders die een plaatse-
lijke sjamaan inhuren om de ceremonies 
uit te voeren waarbij ze duizenden euro’s 
met één sessie verdienen, wat veel meer 
is dan de gemiddelde local verdient in 
een maand.28 Vanwege dit ‘cultureel ko-
lonialisme’ lekt een aanzienlijk percen-
tage van de toeristeninkomsten uit Peru 
in plaats van te worden geïnvesteerd in 
de lokale economie.
  Peru heeft verschillende internatio-
nale verdragen ondertekend om in-
heemse rechten te beschermen, zoals 
de internationale wet voor inheemse 
volksstammen ILO 169 in 1995 en de 
VN-verklaring over de rechten van in-
heemse volken (DNUPI) in 2007. In 
de praktijk worden deze rechten echter 
vaak geschonden doordat de overheid 
vele vergunningen verleent aan hout- en 
oliemaatschappijen om de natuurlijke 
grondstoffen van de Amazone te exploi-
teren voor economisch gewin en daar-
mee het leefgebied van de inheemse be-
volking aantast. Volgens de voormalige 
president Alan Garcia (1985-1990 en 
2006-2011) zijn inheemse bevolkings-
groepen ‘artificial communities that own 
200.000 hectares on paper but only 
farm 10.000 hectares while the rest is 

27 ENCOD, ‘Official Recognition of Ayahuasca 
in Peru’.

28 Brabec de Mori, ‘From the Native’s Point of 
View’, 215-8.
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idle property.’29 De overheid lijkt niets 
om inheemse rechten te geven en heeft 
zichzelf de missie opgelegd om Peru te 
moderniseren door middel van toerisme 
en buitenlandse investeringen. Peruvi-
aanse politici en (buitenlandse) onder-
nemers gebruiken hiervoor steeds vaker 
het vooropgezette idee van ‘inheemse 
mystiek’ als marketingstrategie, ofwel 
om aanhangers en steun te verwerven 
ofwel om toeristen aan te trekken.30 Als 
gevolg van deze neoliberale strategie zijn 
inheemse gemeenschappen verstrikt ge-
raakt in het mondiale kapitalistische sys-
teem waardoor soms de enige kans op 
levensonderhoud betekent dat ze zich 
moeten voordoen als een mystieke, wij-
ze goeroe voor westerse toeristen.31

 
Conclusie
In de afgelopen decennia heeft globali-
sering de ritualistisch-religieuze prak-
tijk van Ayahuasca aanzienlijk veranderd 
als gevolg van een nieuw fenomeen: sja-
manistisch toerisme. Hierin spelen ver-
schillende actoren een rol. Westerlingen 
komen naar Zuid-Amerika voor spiritue-
le healing, maar de meeste toeristen re-
aliseren zich niet hoe hun toestroom de 
inheemse gemeenschappen beïnvloedt. 
Verslagen van Europese ontdekkings-
reizigers en missionarissen, zoals dat van 
Jezuïet Francisco Xavier Veigl, en later 
antropologisch onderzoek, zoals dat van 
Jeremy Narby, hebben een hegemoniaal 

29 Alan García Pérez, ‘El Perro del Hortelano’ 
(versie 30 oktober 2007), https://tinyurl.com/
ayahu5 (31 januari 2019).

30 Michael D. Hill, ‘Contesting Patrimony: Cus-
co’s Mystical Tourist Industry and the Politics of 
Incanismo’, Ethnos 72 (2007) 4, 433-60, aldaar 
433.

31 Ibidem., 437-46.

westers discours over inheemse bevol-
kingsgroepen in de Amazone gecreëerd 
van sjamanen als wijze, oude goeroes 
die de diepste geheimen van de natuur 
kennen. Daarbij komt dat de verklaring 
van Ayahuasca-gebruik als immaterieel 
cultureel erfgoed door de Peruviaanse 
regering in 2008 Ayahuasca-rituelen 
heeft bestempeld als iets onverander-
lijks dat beperkt is tot ‘het verleden’. Dit 
discours geeft een geromantiseerd beeld 
van de inheemse bevolking van de Ama-
zone, dat veel toeristen aantrekt. 

Inheemse bevolkings-
groepen verliezen 
controle over de 
globalisering van hun 
eigen traditie
Het representeert echter niet de iden-
titeit van de inheemse minderheden. 
Deze manier van praten en schrijven 
over de inheemse bevolking is geba-
seerd op wetenschappelijke kennis van 
experts, maar de stem van de inheemse 
minderheden wordt hierbij weggelaten. 
Het Amazonewoud is verstrikt geraakt 
in het mondiale kapitalistische systeem 
en hierin verliezen de inheemse bevol-
kingsgroepen de controle over de glo-
balisering van hun eigen traditie, zoals 
antropoloog Homan het verwoordt.32 
Buitenlandse ondernemers die 
Ayahuasca-retreats opzetten, beroven 
de lokale gemeenschap van inkomsten 
terwijl de Peruviaanse regering toeris-
tische inkomsten ontvangt en licenties 
verleent aan hout- en oliebedrijven om 
de Amazone te exploiteren. Voor som-

32 Homan, ‘Charlatans, Seekers, and Shamans’, 
97.
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mige inheemse mensen betekent zich 
aanpassen aan het westerse discours de 
enige kans op inkomsten.
  Zoals ik in dit artikel heb laten zien, 
heeft het het rituele gebruik van 
Ayahuasca vele transformaties onder-
gaan sinds de kolonisatie van Peru. 
Contact met westerlingen heeft zowel 
inheemse als westerse gebruiken beïn-
vloed. Maar het huidige discours over 
sjamanen en Ayahuasca-rituelen be-
nadrukt een statisch en exotisch beeld 
van de geschiedenis van de Amazone. 
Aan de hand hiervan wordt de culturele 
identiteit van inheemse mensen gemo-
nopoliseerd en slechts als marktproduct 
gepromoot. De belangen van inheemse 
bevolkingsgroepen worden hierbij on-
dermijnd en hun identiteit wordt gecon-
strueerd door andere actoren zonder dat 
de inheemse groepen daar zelf inspraak 
in hebben. Als gevolg hiervan hebben 
inheemse groepen het rituele gebruik 
van Ayahuasca aangepast om te voldoen 
aan westerse opvattingen. De Ayahuas-
ca-boom is een onomkeerbaar fenomeen 
dat zal blijven groeien in de komende 
jaren en daarom is het belangrijk dat 
inheemse gemeenschappen niet alleen 
toegang hebben tot de wereldmarkt, 
maar ook een stem hebben in hun eigen 
geschiedenis en tradities om hun positie 
in de globaliserende wereld te verster-
ken. Hun rituele gebruik van Ayahuasca 
is niet minder authentiek vanwege in-
vloeden van buitenaf. Globalisering zal 
in de komende jaren alleen maar toene-
men en het is dan ook tijd om inheemse 
rechten te gaan respecteren.

Margot Schuring (21) is derdejaars ge-
schiedenisstudente aan de Universiteit 
Utrecht. Momenteel volgt ze het verdie-

pingspakket ‘Macht van Cultuur’ en een 
vak over postkolonialisme en kosmopo-
litisme in de literatuurwetenschap. Bin-
nen de geschiedenis gaat haar interesse 
uit naar cultuurgeschiedenis en houdt 
ze zich bezig met thema’s zoals (post)
kolonialisme, globalisering en culturele 
interactie.
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recensie

Meervoudige memoires over de Franse Revolutie

De begraafplaats van Père-Lachaise in 
Parijs is de meest bezochte necropolis 
ter wereld. Hier rusten beroemdheden 
als Pierre Bourdieu, Maria Callas en 
Édith Piaf. Echter, toen deze arriveer-
den op hun laatste rustplaats, rustte op 
Père-Lachaise al een wat minder beken-
de figuur: Grace Elliott. Elliott was een 
socialite en courtisane die zich in de 
hogere Britse kringen bewoog. Via dit 
netwerk kwam zij terecht in Parijs, dat 
net op het punt stond te gaan niezen. Op 
verzoek van koning George III tekende 
zij na terugkomst in Engeland haar lot-
gevallen op. Ruim honderdvijftig jaar na 
de eerste, postume publicatie (1853) 
zijn er vele Engelse versies en Franse 
vertalingen verschenen. In Weldra zal 
ik onder de guillotine liggen bezorgt 
de Belgische historicus Joris Verbeurgt 
deze tekst voor het eerst in het Neder-
lands. 
  Voor een introductie in het leven van 
maîtresse, smokkelaar en spion Elliott, 
verwijs ik de lezer graag naar de zeer 
leesbare inleiding van Verbeurgt, waar-
in hij eveneens de ervaringen van Elliott 
in de context van de Franse Revolutie 
plaatst. Interessanter zijn Verbeurgts 
opmerkingen omtrent de historiografie 
over Elliott. Voorgaande vertalingen en 
biografieën werden veelal vormgegeven 
rondom sappige, schunnige details, zo 
schrijft Verbeurgt. Hierdoor ontstond 
er een versimpeld, sensationalistisch 
beeld van Elliott. Verbeurgt gaat dit 

beeld overtuigend te lijf. Hij is zich dui-
delijk bewust van de problemen van de 
tekst (pas een decennium na Elliotts 
terugkeer op schrift gesteld; beïnvloed 
door Elliotts aangetaste geheugen). In 
plaats van dat hij deze problemen in de 
brontekst zelf oplost, biedt hij de lezer 
de juiste feitelijke informatie en context. 
Deze aanpak geldt zowel voor histori-
sche details zoals namen en data, als voor 
talige problemen: zo heeft Verbeurgt 
gepoogd om grammaticale fouten in het 
Engels mee te vertalen naar het Neder-
lands.
  Dit alles leidt tot een interessante in-
kijk in de Franse Revolutie door de ogen 
van een bijzondere vrouw. Mijns inziens 
slaagt Verbeurgt erin om te ontsnappen 
aan het gevaar van versimpeling: aan de 
vorige schrikbeelden of idealiseringen 
van Elliott zal de lezer van Weldra zal 
ik onder de guillotine liggen niet ten 
prooi vallen. Verbeurgt presenteert El-
liott niet als uitzonderlijke, ongrijpbare 
Jeanne d’Arc, maar als een veelzijdige en 
meervoudige vrouw met eigen belangen 
en overwegingen. 
  De brontekst wordt, zoals Verbeurgt 
zelf schrijft, op deze manier inderdaad 
een onmisbare bron voor de Franse 
Revolutie. Verbeurgt heeft die bron 
inzichtelijk gemaakt met vele, heldere 
voetnoten en een overzichtelijke dra-
matis personae, die het verloop van het 
boek nooit onnodig onderbreken.  Het 
is in deze historiografische context een 

Bram Benthem
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gemiste kans dat de auteur niet verder 
ingaat op het gebruik van zo’n bron voor 
de geschiedschrijving van de Franse Re-
volutie, bijvoorbeeld door explicieter te 
bespreken hoe de memoires van Elliott 
zich verhouden tot andere (soorten) 
bronnen over die revolutie. Het blijft een 
interessante balans die de auteur moet 
bewaken in een dergelijk publieksboek. 
De meer gespecialiseerde lezer had na-
melijk ook geïnteresseerd kunnen zijn 
in de verdere vertalingspraktijk van Ver-
beurgt, maar die licht hij niet toe, op een 
kleine monetaire analyse na. Desalniet-
temin, Verbeurgt is erin geslaagd een 
boek te schrijven dat een breed publiek 
zal aanspreken, en dat recht doet aan het 
complexe leven van Grace Elliott, oog-
getuige van de Franse Revolutie.

Afb. 1: J. Verbeurgt, Weldra zal ik onder de 
guillotine liggen. Grace Elliott: ooggetuige van 
de Franse Revolutie. (Uitgeverij Vrijdag, Anw-
terpen, 2019), 255 pp, €22,50.

recensie

Het weerwoord 
van de ‘jonkvrouw 

in nood’
Fabienne Maraite

De middeleeuwse vrouw, een damsel in 
distress, was onderhevig aan de brute 
eigenaardigheden van de mannenwereld 
waarin ze zich begaf. Van de dwangbuis 
die het huwelijk vormde tot vernietigen-
de beschuldigingen van hekserij; zelden 
werd haar toegestaan het heft in eigen 
handen te nemen. In het boek Wijven-
wereld. Vrouwen in de middeleeuwse 
stad (2019) ontkrachten en nuanceren 
historici Jelle Haemers, Andrea Bardyn 
en Chanelle Delameillieure dit soort 
hardnekkige stereotypen. Met hun 
kleurrijke vertelling over het laatmiddel-
eeuwse Brabant (1250-1550), vanuit 
het perspectief van het alledaagse wyf, 
schrijven zij een ‘andere geschiedenis 
van de middeleeuwen’.
   Het werk is geboren uit onvrede met de 
oververtegenwoordigde Jeanne d’Arcs 
van de middeleeuwen en de grote afwe-
zigheid van de ‘gewone vrouw’ binnen 
de geschiedschrijving, een terechte 
vaststelling. Het is dan ook verwonder-
lijk dat het Wijvenwereld ontbreekt aan 
een expliciete positionering binnen het 
groeiende corpus van literatuur over 
middeleeuwse vrouwen. Desondanks 
weten de schrijvers, allen verbonden aan 
de KU Leuven, in zeven hoofdstukken 
alle relevante aspecten van het vrou-
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wenleven in de steden van Brabant te 
behandelen. Grote thema’s zoals onder-
nemerschap, rechten, het huwelijk en 
religiositeit passeren de revue, waarbij 
het coopwyf maar ook de bordeelwive 
een hoofdrol krijgen. Een voorbeeld 
van de eerstgenoemde is Janne Schuts, 
die zich in 1420 van dienstmeisje bij de 
gegoede Laureys Hacke met toenemen-
de verantwoordelijkheden opwerkte 
tot succesvolle vishandelaarster. En dat 
terwijl ze alleenstaande moeder van Lau-
reys’ onwettig kind was.
   De informatieve analyse wordt niet 
alleen ondersteund door een overvloed 
aan dergelijke voorbeelden uit het 
bronmateriaal, onder andere afkomstig 
uit schepenregisters, maar ook door 
miniaturen, schilderijen en illustraties. 
Van een moord met arsenicum op een 
ongewilde echtgenoot tot een scheld-
partij waarbij woorden als ‘felle hoere’ 
in het rond werden gegooid, het geheel 
spreekt direct tot de verbeelding. Het 
grondige gebruik van bronmateriaal 
leidt tot genuanceerde conclusies, 
waardoor Wijvenwereld de balans vindt 
tussen eerder benoemde stereotypen en 
de ontkenning van ongelijkheden in de 
laatmiddeleeuwse samenleving. De rode 
draad in dit geheel is de verklaring van 
de relatief goede positie van vrouwen in 
de Brabantse steden. Om een tipje van 
de sluier te lichten, de wettelijke status 
van vrouwen resulteerde onder andere 
in gelijke berechtiging en bescherming 
van eigen kapitaal. Voor ene Lien van 
Haesdonq zorgde het eerstgenoem-
de ervoor dat zij in 1426 met een 
schandsteen een vast parcours moest 
aflopen door Brussel. En dat omdat zij 
smeet mit vuysten tegen ene Kateline.
   Terloops wordt de ontwikkeling rich-

Afb. 1: Jelle Haemers, Andrea Bardyn en Chanel-
le Delameillieure (reds.), Wijvenwereld. Vrou-
wen in de middeleeuwse stad (Uitgeverij Vrijdag, 
Antwerpen: 2019), 271 pp., €24,95

ting de vrouwonvriendelijkere zestiende 
eeuw benoemd, maar de lezer blijft een 
afdoend antwoord verschuldigd op de 
vraag waarom deze negatieve tendens 
zich voordoet. Dit en de missende expli-
ciete positionering binnen de literatuur 
maakt dat het werk op zichzelf voor de 
gemiddelde student of wetenschappe-
lijke lezer onvoldoende handvaten en 
uitdaging biedt binnen het vakgebied. 
De bibliografie biedt hiertoe een betere 
ingang. Desalniettemin, als populairwe-
tenschappelijk werk kleurt Wijvenwe-
reld op succesvolle wijze ‘de blinde vlek 
in ons collectief geheugen in’, zoals de 
schrijvers hun doelstelling verwoorden. 
De vele – vaak vermakelijke – voor-
beelden en soepel geschreven analyses 
nemen ieder mee naar laatmiddeleeuws 
Brabant waarin onder andere beghijn-
kens en quade wijven, hun weg door de 
steden banen. 
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recensie

100 jaar Vrouwenkiesrecht 
in de spotlight

Niet eerder verscheen er zo’n duidelijk 
overzicht van het verhaal van de Neder-
landse vrouwenkiesrechtbeweging als 
Strijd! De vrouwenkiesrechtbeweging 
in Nederland van Mineke Bosch. Na-
tuurlijk is er meer geschreven over de 
weg naar vrouwenkiesrecht in Neder-
land, maar in Strijd! brengt Bosch deze 
eerdere onderzoeken in een samen in 
breder perspectief. Dit jaar vieren we 
100 jaar vrouwenkiesrecht en dit boek 
is een toevoeging aan de tentoonstel-
ling Strijd! 100 Jaar Vrouwenkiesrecht 
van het Groninger Museum die Bosch 
samen met conservator Egge Knol heeft 
opgezet en die tot 15 september 2019 
te bewonderen is. De tentoonstelling en 
het boek staan in het teken van de aan-
loop naar het moment in 1919 dat ook 
vrouwen kiesrecht kregen. Dit recht is 
niet zomaar verkregen en de aanloop er 
naartoe wordt niet voor niets een strijd 
genoemd. Protest, actie voeren en op-
vallende daden gingen er aan vooraf. Zo 
probeerde Aletta Jacobs in 1883 erkend 
te worden als kiezer voor de Amster-
damse gemeenteraad, omdat zij hier, als 
belastingbetalende Nederlander volgens 
de wet recht op zou moeten hebben. 
Deze poging mislukte en na haar actie 
werd expliciet in de wet opgenomen 
dat het ging om mannelijke Nederlan-

Suzanne Friskes 
ders die kiesrecht hadden. Toen begon 
de strijd pas echt. Deze en vele andere 
daden die mee hebben geholpen aan het 
verwerven van vrouwenkiesrecht of dit 
juist in de weg zaten zijn voor menig Ne-
derlander onbekend. 

Strijd! is gedetailleerd 
en helder
Dit is niet vreemd aangezien er in het ge-
middelde schoolboek, zo schrijft Bosch, 
maar een enkele regel aan het vrouwen-
kiesrecht wordt gewijd. Bij het vaststel-
len van een curriculum moeten keuzes 
gemaakt worden over wat belangrijk is 
om door te geven. Bosch geeft aan dat 
sekse hierin een grote rol speelt en dat 
vrouwenhistorici dit sinds de jaren ze-
ventig van de vorige eeuw hebben aan-
getoond. Geschiedenis werd eerder im-
mers geschreven door de machthebbers 
en subalterne verhalen (verhalen over of 
van hen die geen zeggenschap hebben 
in de samenleving) kwamen hierdoor 
minder aan bod, zo ook vrouwen en hun 
geschiedenis. Sinds de jaren zeventig is 
er echter genoeg onderzoek gedaan naar 
en geschreven over deze belangrijke pe-
riode in de vrouwengeschiedenis. Een 
overzicht hiervan ontbrak echter nog. 
Strijd! is gedetailleerd en helder. Het 
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boek is chronologisch opgebouwd. Dat 
maakt het duidelijk. Aan de hand van 
afbeeldingen worden in kaderteksten 
specifieke elementen in de strijd om 
Nederlands vrouwenkiesrecht verder 
uitgelicht. De historie zorgt voor een in-
trigerend verhaal.  Bovendien zorgt het 
toegankelijke taalgebruik en de vlotte 
schrijfstijl van Bosch voor een leesbaar 
geheel. De vele afbeeldingen maken de 
strijd levendig en tastbaar en laten de 
connectie met de tentoonstelling in het 
Groninger Museum zien, waar alle afge-
beelde voorwerpen te bewonderen zijn. 
Het toegankelijke taalgebruik en de vele 
afbeeldingen nemen niet weg dat het 
boek wetenschappelijk relevant is. Niet 
alleen brengt Bosch bestaande opvattin-
gen samen, in haar onderzoek kwam ze 
ook tot nieuwe inzichten die in het boek 
naar voren komen. Het boek zou zeker 
niet  misstaan als handboek bij een uni-
versitair vak over de vrouwenkiesrecht-
beweging in Nederland. Het uitgebreide 
notenapparaat maakt dat het boek zowel 
informatief als een opstap naar verder 
onderzoek is. Strijd! is vereist leesvoer 
voor alle Nederlanders die wil weten 
waar hun rechten vandaan komen.

Afb. 1: Mineke Bosch, Strijd! De vrouwen-
kiesrechtbeweging in Nederland, 1882-1922 
(Hilversum 2019) Uitgeverij Verloren, 392 pp., 
€35,00. 


